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تم النشر بواسطة الهيئة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط ,والهيئة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط ,وتحالف إصابة الضغط في المحيط الهادئ
كل الحقوق محفوظة .بصرف النظر عن أي تعامل عادل ألغراض الدراسة الخاصة أو البحث أو المراجعة ,كما هو مسموح به بموجب قانون حقوق النشر ,ال يجوز إعادة إنتاج أي
جزء أو نسخه بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن كتابي .يمكن إرسال طلبات إعادة إنتاج المعلومات عبر البريد اإللكتروني إلى admin@internationalguideline.com

االقتباس المقترح:
اللجنة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط ,والهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط ,وتحالف إصابة الضغط في عموم المحيط الهادئ .الوقاية والعالج من قرح  /إصابات
الضغط :إرشادات الممارسة السريرية .الدليل اإلرشادي الدولي .إميلي هيسلر (محرر) .الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط  /الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط /
تحالف إصابة الضغط في منطقة المحيط الهادئ: 2019
اخالء المسؤولية:
تم تطوير دليل الممارسة السريرية هذا من قبل اللجنة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط ,واللجنة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط ,وتحالف إصابة الضغط في المحيط
الهادئ .يقدم مراجعة شاملة وتقييم ألفضل األدلة المتاحة في وقت البحث في األدبيات المتعلقة بتقييم ,وتشخيص ,والوقاية ,وعالج إصابات الضغط .التوصيات الواردة في دليل
الممارسة السريرية هذا هي دليل عام للممارسة السريرية المناسبة ,ليتم تنفيذها من قبل المهنيين الصحيين المؤهلين مع مراعاة حكمهم السريري لكل حالة على حدة ومع مراعاة
التفضيالت الشخصية للمستهلك المريض والموارد المتاحة .يجب تنفيذ الدليل اإلرشادي بطريقة تراعي الثقافة واالحترام وفق مبادئ الحماية والمشاركة والشراكة.
يمكن طلب نسخ مطبوعة من النسخة اإلنجليزية من هذا الدليل المرجعي السريع وتنزيل ملفات بصيغة بي دي اف من المواقع التالية:
الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط

npiap.com

الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط

epuap.org

تحالف إصابة الضغط في منطقة المحيط الهادئ

pppia.org

التوجيه الدولي

internationalguideline.com

المقدمة

مقدمة
يقدم دليل الممارسة السريرية هذا التوصيات وبيانات الممارسة الجيدة واعتبارات التنفيذ للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تم تطوير دليل الممارسة السريرية الدولي هذا (إصدار
 )2019كتعاون بين المنظمات الشريكة  -الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط واللجنة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط وتحالف إصابة الضغط في منطقة المحيط الهادئ
باإلضافة إلى ذلك ,انضمت  14منظمة جراحية من  12دولة إلى المشروع كمنظمات منتسبة تساهم في التنمية ,تحت إشراف واشراف مجموعة الحوكمة التوجيهية للمنظمات
عضوا من
كلينيكيا في مجال إصابات الضغط ,بما في ذلك 12
أكاديميا وا
خبير
الشريكة (مجموعة حوكمة التوجيه المهني) وخبير منهجي .يتألف فريق التطوير الكامل من ً 181ا
ً
ً
ً
عضوا من مجموعة العمل الصغيرة.
مجموعة حوكمة التوجيه المهني والمنهج و 168
ً
استخدمت هذه النسخة من الدليل أحدث المعايير المنهجية في تطوير الدليل اإلرشادي .تم نشر المنهجية مسبًقا ومراجعتها من قبل الزمالء .حدد البحث المحدث في األدبيات البحث
الذي تم نشره حتى أغسطس  2018والذي تم تقييمه وتحليله بشكل نقدي .تم الجمع بين بحث جديد وأبحاث من اإلصدارات السابقة لتوسيع نطاق الدليل وتقديم توصيات تعكس
أحدث األدلة .تقدم هذه الطبعة الثالثة  114توصية قائمة على األدلة مدعومة بنظرة عامة على البحث الداعم .يتم توفير اعتبارات التنفيذ التي توفر إرشادات عملية لمساعدة
المهنيين الصحيين على تنفيذ التوصيات في الممارسة السريرية .يتم تضمين تحليل ومناقشة مفصلين للبحوث المتاحة ,وتقييم نقدي لالفتراضات والمعرفة في هذا المجال لتوفير مزيد
مؤشر على الثقة التي
ًا
بناء على إمكانية تحسين نتائج المرضى .يوفر
من السياق .تم استخدام عملية التصويت باإلجماع لتعيين قوة لكل توصية .تحدد قوة التوصية أهمية التوصية ً
يمكن للمرء الحصول عليها في أن الممارسة الموصى بها ستفيد أكثر من األذى ,ويمكن استخدامها للمساعدة في تحديد أولويات التدخالت المرتبطة بإصابات الضغط .لم يتم بحث
بيانا
أيضا ً 62
العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها على نطاق واسع .لمعالجة الثغرات في الرعاية ,طورت مجموعة حوكمة التوجيه المهني ً
للممارسات الجيدة تهدف إلى زيادة مساعدة المهنيين الصحيين لتقديم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.

مكثفا خالل تطوير الدليل اإلرشادي .تم إجراء مسح عبر اإلنترنت
كان إشراك المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين (العائالت واألصدقاء) وأصحاب المصلحة اآلخرين
ً
يضا وعائالتهم من جميع أنحاء العالم في
للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين لتحديد أهداف الرعاية واألولويات واحتياجات التعليم .تم دمج استجابات  1233مر ً

تطوير المبادئ التوجيهية .تم توفير مسودات التوصيات واألدلة الداعمة لـ  699من أصحاب المصلحة (األفراد والمنظمات) حول العالم الذين قاموا بتسجيل ومراجعة الوثائق.

أيضا دليل مرجعي سريع يقدم نسخة مختصرة من هذا الدليل اإلرشادي .الدليل المرجعي السريع مخصص للمهنيين الصحيين المشغولين الذين يحتاجون إلى مرجع سريع في
يتوفر ً
نظر ألن دليل الممارسة السريرية الكامل يحتوي على سياق أكبر وتحليل نقدي ,يجب أال يعتمد المستخدمون على الدليل المرجعي السريع وحده في تنفيذ الوقاية من
البيئة السريريةً .ا

إصابات الضغط وعالجها.
نبذة مختصرة

هذا المبدأ التوجيهي هو جهد تعاوني من المنظمات الشريكة ,واللجنة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط واللجنة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط وتحالف إصابة الضغط في
المحيط الهادئ و  14منظمة جروح إضافية حول العالم .تم إجراء مراجعة شاملة لألدبيات حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها وتم استخدام منهجية صارمة لتقييم البحث
وتقديم توصيات قائمة على األدلة .يعتمد هذا العمل على عمل الطبعتين السابقتين من هذا المبدأ التوجيهي ( 2009و  .)2014عالوة على ذلك ,تم إجراء دراسة استقصائية دولية
للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين اللتقاط وجهات نظر هؤالء األفراد في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تم تلخيص األدلة البحثية وتقييمها باستخدام أطر
من األدلة إلى القرار .حيثما توفرت أدلة بحثية كافية ,تم تطوير توصيات لتوجيه الممارسة السريرية .في المناطق التي ال توجد فيها أبحاث كافية ,تم تطوير بيانات الممارسات
الجيدة لتعزيز الرعاية الشاملة .كل من التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة مصحوبة باعتبارات تنفيذية يدعمها البحث و  /أو رأي الخبراء .وأتيح مشروع التوصيات ألصحاب
المصلحة للحصول على آرائهم .كان هناك  699من المهنيين الصحيين وممثلي الصناعة ومنظمات الجسم العليا والباحثين وصانعي السياسات والمستهلكين المرضى ومقدمي
الرعاية غير الرسميين الذين راجعوا و  /أو علقوا على الوثيقة .بعد تنقيح المحتوى ,تألفت المرحلة األخيرة من تطوير الدليل اإلرشادي من عملية تصويت إجماع لتحديد نقاط القوة
في التوصيات .تشير قوة التوصيات إلى المدى الذي يمكن أن يكون فيه المرء واثًقا من أن االلتزام بالتوصية سيفيده أكثر من الضرر ,ويهدف إلى مساعدة المهنيين الصحيين على
بيانا للممارسات الجيدة لتوجيه الممارسة في تقييم المخاطر ,والوقاية من إصابات الضغط
تحديد أولويات التدخالت .يتضمن الدليل مناقشة العلم,
متبوعا بـ  114توصية و ً 62
ً

وعالجها ,وقضايا في تنفيذ أفضل الممارسات .تتم مناقشة احتياجات مجموعات سكانية محددة ,بما في ذلك األفراد المصابون بالسمنة ,واألفراد المصابين بأمراض خطيرة ,وكبار
أيضا منظور المريض إلصابات الضغط ,ويغطي الموضوعات
السن ,وحديثي الوالدة واألطفال ,واألفراد في الرعاية التلطيفية ,وغرفة العمليات ,واألماكن المجتمعية .يناقش الدليل ً

أخير ,تم توفير  20مؤشر جودة للمساعدة في متابعة تنفيذ
ذات األهمية لألفراد ,بما في ذلك األلم ونوعية الحياة .يتم تقديم التوصيات بشأن دعم واشراك المريض في رعايتهمً .ا
الدليل اإلرشادي.

القيود واالستخدام المناسب لهذا الدليل اإلرشادي


تساعد اإلرشادات المهنيين الصحيين والمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين على اتخاذ ق اررات بشأن الرعاية الصحية لحاالت سريرية محددة .قد ال تكون
التوصيات المسندة باألدلة وبيانات الممارسات الجيدة مناسبة لالستخدام في جميع الظروف.



يجب أن يتخذ فريق الرعاية الصحية متعدد التخصصات قرار تبني أي توصية ,بالتعاون مع المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين ,ومع مراعاة الموارد والظروف
المتاحة .ال يوجد شيء في هذا الدليل يحل محل المشورة الطبية لحاالت معينة.



بسبب المنهجية الصارمة المستخدمة لتطوير هذا الدليل ,يعتقد أعضاء مجموعة الحوكمة اإلرشادية أن البحث الذي يدعم التوصيات دقيق .تم بذل كل جهد ممكن لتقييم
نقدي للبحوث الواردة في هذه الوثيقة .ومع ذلك ,فإننا ال نضمن موثوقية الدراسات الفردية المشار إليها في هذا المستند.



هذا الدليل اإلرشادي مخصص ألغراض التعليم والمعلومات فقط.



يحتوي هذا الدليل على معلومات كانت دقيقة في وقت النشر .تتغير األبحاث والتكنولوجيا بسرعة ,وقد ال تتوافق التوصيات القائمة على األدلة وبيانات الممارسات
الجيدة الواردة في هذا الدليل اإلرشادي مع التطورات المستقبلية .االختصاصي الصحي مسؤول عن الحفاظ على معرفة عملية بالبحوث والتقدم التكنولوجي الذي قد يؤثر
على اتخاذ الق اررات السريرية.



تم استخدام أسماء عامة للمنتجات مع أوصاف للمنتجات مأخوذة من البحث .ال يوجد في هذا الدليل التوجيهي ما يقصد به المصادقة على منتج معين.



ال يوجد شيء في هذا الدليل اإلرشادي مخصص لتقديم المشورة بشأن معايير االعتماد أو معايير الترميز أو لوائح السداد.



ال يسعى الدليل اإلرشادي إلى توفير معلومات السالمة واالستخدام الكاملة للمنتجات واألجهزة ؛ ومع ذلك ,فقد تم تضمين إرشادات األمان واالستخدام المتاحة بشكل
وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة.
شائع .يجب استخدام جميع المنتجات ً

قدرات األدلة وقوة التوصيات
بناء على كمية األدلة ومستوياتها واتساقها.
بناء على تصميم الدراسة .تم إعطاء مجموعة األدلة الداعمة لكل توصية قوة من األدلة ً
تم تخصيص مستوى من األدلة للدراسات الفردية ً
تم استخدام عملية التصويت باإلجماع لتعيين قوة التوصية التي تشير إلى الثقة التي يمكن أن يتمتع بها المهني الصحي في أن الممارسة الموصى بها ستحسن النتائج (أي أن تفعل
أكثر من الضرر) .يمكن استخدام قوة التوصية من قبل المهنيين الصحيين لتحديد أولويات التدخالت .التفاصيل الكاملة متوفرة في الملحق األول.
قدرات الدليل
A

B1

B2



أكثر من مستوى عالي الجودة أدرسه يقدم أدلة مباشرة



مجموعة متسقة من األدلة



دراسات المستوى  1ذات جودة متوسطة أو منخفضة تقدم أدلة مباشرة



دراسات المستوى  2ذات جودة عالية أو متوسطة تقدم أدلة مباشرة



معظم الدراسات لها نتائج متسقة ويمكن تفسير التناقضات



دراسات المستوى  2ذات الجودة المنخفضة تقدم أدلة مباشرة




معظم الدراسات لها نتائج متسقة ويمكن تفسير التناقضات



دراسات المستوى الخامس (دليل غير مباشر) على سبيل المثال ,دراسات على البشر العاديين ,البشر المصابين بأنواع أخرى من الجروح المزمنة ,النماذج

C

الحيوانية


GPS

المستوى  3أو  4دراسات (بغض النظر عن الجودة) تقدم أدلة مباشرة

مجموعة من األدلة ذات التناقضات التي ال يمكن تفسيرها ,مما يعكس عدم اليقين الحقيقي المحيط بالموضوع

بيان الممارسة الجيدة


البيانات غير المدعومة بمجموعة من األدلة كما هو مذكور أعاله ولكن تعتبرها مجموعة حوكمة التوجيه المهني مهمة للممارسة السريرية.

قدرات التوصية


توصية إيجابية قوية :بالتأكيد افعلها



توصية إيجابية ضعيفة :ربما تفعل ذلك



ال توجد توصية محددة



توصية سلبية ضعيفة :ربما ال تفعل ذلك



توصية سلبية قوية :بالتأكيد ال تفعل ذلك

الوصول إلى الدليل والمواد الداعمة
الوصول إلى النسخ الرقمية والمطبوعة من دليل الممارسة السريرية متاح على المواقع التالية:
موقع ويب الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط

www.npiap.com

موقع الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط اإللكتروني

www.epuap.org

موقع ويب تحالف إصابة الضغط في منطقة المحيط الهادئ

www.pppia.org

موقع ويب الدليل اإلرشادي الدولي إلصابة الضغط

www.internationalguideline.com

يمكن الوصول إلى موقع الدليل اإلرشادي الدولي إلصابات الضغط ( )www.internationalguideline.comحتى مراجعة الدليل التالي .يستضيف الموقع مواد داعمة إضافية
بما في ذلك:


الدليل المرجعي السريع



منهجية مفصلة



الدليل على أطر القرار



احتياجات البحث المستقبلية



مصادر مصاحبة



إقرار الراعي



إعالنات وأخبار من مجموعة حوكمة التوجيه المهني.

تتوفر ترجمات الدليل المرجعي السريع ومعلومات حول عملية الترجمة من موقع الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط على الويب .لمزيد من المعلومات ,اتصل بـ
.translation@internationalguideline.com
لالستفسارات المتعلقة باستخدام الدليل ,راجع بيان أذونات االستخدام على موقع الدليل اإلرشادي .لمزيد من المعلومات ,اتصل بـ .admin@internationalguideline.com

المطورون التوجيهيون

مجموعة الحوكمة التوجيهية (مجموعة حوكمة التوجيه المهني)

زينة مور ,دكتوراه

جان كوتنر ,دكتوراه (الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط)

أستاذ ,الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا ,أيرلندا

المدير العلمي للبحوث السريرية ,مركز البحوث السريرية لعلوم الشعر والبشرة ,قسم

جامعة موناش ,كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية ,أستراليا

األمراض الجلدية والحساسية ,جامعة شاريتيه ,جامعة شاريتيه ,ألمانيا
جامعة غينت ,كلية الطب والعلوم الصحية ,بلجيكا
جانيت كوديجان ,دكتوراه (الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط)
أستاذ ,المركز الطبي بجامعة نبراسكا ,كلية التمريض ,الواليات المتحدة األمريكية
كيريلن كارفيل ,دكتوراه (تحالف إصابة الضغط في منطقة المحيط الهادئ)
أستاذ ,الرعاية الصحية األولية وتمريض المجتمع ,مجموعة سيلفر تشين وجامعة
كيرتن ,كلية التمريض والقبالة والمسعفين ,أستراليا
كاترين بالزر ,دكتوراه
أستاذ ,جامعة لوبيك ,وحدة أبحاث التمريض ,ألمانيا
دان بيرلويتز ,دكتوراه في الطب,
أستاذ ,كلية الطب بجامعة بوسطن ,الواليات المتحدة األمريكية
مركز أبحاث تنظيم وتنفيذ الرعاية الصحية مستشفى بيدفورد فيرجينيا ,الواليات
المتحدة األمريكية
يي يي تشانغ
مستشفى سنغافورة العام ,سنغافورة
سيو مينغ سوزان لو
استشاري ممرض ,مستشفى األميرة مارجريت ,هونغ كونغ.
ماري ليتشفورد ,دكتوراه
رئيس برامج وكتب كاس جرينسبورو  ,نورث كاروالينا بالواليات المتحدة األمريكية.
باميال ميتشل ,مينيسوتا
استشاري ممرض إكلينيكي ,مستشفى كرايستشيرش ,نيوزيلندا.

جامعة غينت ,قسم الصحة العامة ,كلية الطب والعلوم الصحية ,بلجيكا
معهد ليدا ,الصين
جامعة كارديف ,ويلز ,المملكة المتحدة
جويس بيتمان ,دكتوراه
أستاذ مشارك ,جامعة جنوب أالباما ,الواليات المتحدة األمريكية
دومينيك سيغودو روسيل ,دكتوراه
مدير األبحاث ,مختبر بيولوجيا األنسجة والهندسة العالجية ,المركز القومي للبحوث
العلمية جامعة ليون ,فرنسا
المنهجي ورئيس التحرير
إميلي هيسلر ,دكتوراه
أستاذ مساعد ,جامعة كيرتن ,كلية التمريض والقبالة والمسعفين ,أستراليا
الجامعة الوطنية األسترالية ,كلية الطب ,الوحدة األكاديمية للممارسة العامة ,أستراليا
جامعة ال تروب ,المركز األسترالي للرعاية القائمة على األدلة للمسنين ,كلية
التمريض والقبالة ,أستراليا

المنظمات اإلرشادية
المنظمات الشريكة
الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية
الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط
تحالف إصابات ضغط عموم المحيط الهادئ
المنظمات المنتسبة
الرابطة الب ارزيلية للمعالجين المعويين :العناية بالجروح ,والفغر والحبس

مارغريت بيردسونغ ,كارميل بويالن ,جيل كامبل ,فيونا كويير ,آمي دارفال ,إريك
دي الت ,كريستانتي أفندي ,إيمي غارسيا ,آلينج هو ,بودي آنا كيليات ,ساند ار
كورج ,جانيت كونك ,سيو لينج ليم ,ماري ليتشفورد ,شو الن لوه ,جينين ماجواير,
أمبيلي ناير ,صن يونغ نام ,بوال كريستينا نوغي ار  ,جوردانا بيتكوفسكا ,رينا بيبكر,
ويندي سانسوم ,إميل شميدت ,إيمير شانلي ,عامر صديقي ,ماري سيغرين,
كريستينا سيمون ,سو تمبلتون ,آن تيشر ,فالنتينا فانزي ,فاكتسباس وونغفيسيسك
تقييم المخاطر :يناير نيكسون (زعيم) ,سوزان كولمان ,إميلي هيسلر ,كاترين بالزر,
فيرجينيا كاباسو ,جانيت كوديجان ,كلوديا روثرفورد ,ليزيت شونهوفن ,نانسي
ستوتس • تقييم الجلد واألنسجة :ماري جو كونلي (المرشدة) ,إيدا ماري بريديسن,
ريبا ج .جايلز  ,نانثاكوماهري  /أو جوناسيغاران  ,أولريكا كالمان ,إليانور ليتران
,كاثرين بويك ,ياجوان وينغ  ,هوه شياورونغ • العناية الوقائية بالبشرة :ماري جو

التعاون الكندي للممرضات المتخصصين في الجروح ,الفغر والحبس الكندي

كونلي (المرشد) ,إيدا ماري بريديسن ,ريبا جي جايلز ,نانثاكوماهري غونا سيجاران

والجروح الكندية

وأولريكا كالمان ,إليانور ليتران ,كاثرين بويك ,ياجوان وينج ,هوو شياورونج •

جمعية التمريض الصينية
التعاون اإلندونيسي لجمعية أطباء العناية بالجروح اإلندونيسية وجمعية تمريض
الحصر واالستئصال للجروح اإلندونيسية
الجمعية اليابانية لقرحة الضغط
جمعية التمريض جيانغسو
الرابطة الكورية لممرضات إستئصال الجروح
الجمعية الماليزية لمتخصصي العناية بالجروح
جمعية العناية بالجروح الفلبينية
الفرع السعودي للعالج المعوي
جمعية الممرضات التايوانية الستئصال الجروح والحصر
جمعية العالج المعوي التايالندية
المجلس العالمي ألخصائيي العالج المعوي
أعضاء مجموعة العمل الصغيرة (مجموعة العمل الصغيرة)
المسببات :أميت جيفين (المرشد) ,ديفيد برين از ,لو ار إدسبيرج ,ويندي ميلتون,
كريستين ميرفي ,سيس دبليو جيه أوومن ,لين بيري ,يونيتا ساري • السكان الذين
لديهم احتياجات محددة تتعلق بإصابة الضغط (فصل وتوصيات في جميع أنحاء
الدليل اإلرشادي) :جيل كوكس (المرشد ) ,آن ماري ني (مرشدة) ,تريسي نويكي
(مرشدة) ,ماري إلين بوستاور (مرشدة) ,ماريت أهتياال ,بونشوين إيمماك ,رحاب
الدوسري ,باولو ألفيس ,يوفيتريانا أمير ,كارينا باث ,كاترين بالزر ,تيري بيسون,

التغذية في الوقاية من إصابات الضغط والعالج :إيمانويل سيريدا (مرشد مشارك),
نانسي مونوز (مرشد مشارك) ,ميريلين بانكس ,أنجيال ليو ,ماري إلين بوستهاور
سيريلوك سيريبانياوات ,جوس شولز • إعادة التموضع والتعبئة المبكرة :تريسي ياب
(المرشد)  ,ليسبيت ديمار  ,لينا جونينجبرج  ,سوزان كينيرلي  ,ليندا نورتون ,صوفيا
ماسيدو ,شوك يي بانغ  ,جوانا فان روين •إصابات ضغط الكعب :جيل كوكس
(المرشد) ,سارة داليمور ,بارب ار ديلمور ,ماري الين جوبيرت دهان ,مانفريد ماك,
تينا مايرز ,رينالدو راي ماتياس • أسطح الدعم :ديفيد برين از (مرشد) ,فيرجينيا
كاباسو ,ميساكو داي ,كيشيا جيانغ ,سو مونارو ,كاثرين راي ,ستيفن سميت ,بيتر
آر ورسلي • إصابات ضغط الجهاز ذات الصلة :رع تشيل إم ووكر (مرشد),
إليزابيث أ .أيلو ,سوك تشو تشان ,آيهوا تشين ,آن ماري ني ,فالنتينا فانزي ,بيتر
ر .ورسلي • تصنيف إصابات الضغط :هين مون تشونغ ,إدرامسيا ,يون جين لي,
أندريا بوكورنا ,كاثرين راتليف ,ماري سيغرين ,نيكول والش ^ تقييم إصابات الضغط
ومراقبة الشفاء :كيري كولمان ,باتريشيا ديفيز ,سهيدة بنت رملي ,آن ماري ني,
كاثرين راتليف • تقييم األلم وعالجه :كالريسا يونغ (المرشد) ,ويداساري سري
جيتارجا ,تشاك هاو بانغ ,وبارب ار بيبير ,وتينا مايرز ,وأندريا بوكورنا ,وفالنتينا فانزي
• التطهير والتنضير شان بيرجين  ,وباتريشيا ديفيز ,و روزماري هيل ,و هاريكريشنا
ناير  ,وان ين بينغ  ,وباميال سكاربورو  ,و ديفيد فويجيلي • العدوى واألغشية
الحيوية :روبين راينر (الزعيم) ,إيفان كول ,إيما دا از ,جيني دونيلي ,ديا كينت,
غوجيرو ناكاجامي ,ليا ويتينغتون • ضمادات الجروح :ماريا تين هوف (الزعيم),
ميكيونغ تشو  ,ريبا ج .جايلز  ,ديفيد فويجيلي  ,تان وي زيان  ,سالدي يوس• uf
الضمادات البيولوجية :لو ار إدسبيرغ ,ميشيل إي كار ,إليزابيث فاوست ,أون جين
هان ,تاكافومي كادونو ,آنا بوالك ,جاكوب تاراداج ,كويك يانتينج • عوامل النمو:
لو ار إدسبيرج (المرشد) ,ميشيل كار ,إليزابيث فاوست ,أون جين هان ,تاكافومي
كادونو ,آنا بوالك ,جاكوب تاراداج ,كويك يانتينج • العوامل الفيزيائية الحيوية:
شارون بوكسال ,آنا بوالك ,هيسكي سمارت ,جريجوري إم .لعبة • جراحة إصابات
الضغط :إميلي هيسلر (مرشد) ,عامر صديقي ,ريبيكا إيسيلي ,جولي جوردان-

أوبراين • قياس انتشار إصابات الضغط ووقوعها :دان بيرلويتز ,جانيت كوديجان,

فرانك ,وايمي غارسيا ,وباتريشيا هوميم سيلفا ,وجونغ يون كيم ,وتما ار الصفحة,

إميلي هيسلر • تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية :كيمبرلي لو بالن

ديان مايديك يونغب  • ergجودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم :إميلي هيسلر

(مرشد) ,ديميتري بيكمان ,ماريا هيلينا الرش كاليري ,كاثلين فيناليسون ,بوني

(مرشد) ,برناديت ماكنالي ,سيفاجامي مانيا ,لينا جونينجبيرج ,دينيس هيبرت ,آن

فريزر ,باتريشيا هوميم سيلفر ,هونغ يانغ هو ,مي يو هسو ,وين  -باي هوانغ,

ماري كساب ,يووادي كيسومبون ,لين تابور • مؤشرات الجودة :جويس بيتمان,

وكريستال ماكالوم ,وجيل تريليس ,ولويز ويبر ,وتريسي ياب • هيث للتعليم المهني:

هافينز

إميلي

هيسلر,

رود

إميلي هيسلر (مرشدة) ,وكاتي كابيتولو ,ومارجريت إدموندسون ,وايدنالدا ماريا

شكر وتقدير

الشكر والتقدير والدعم العيني

قاعدة البيانات اإللكترونية والوصول إلى اليومية وخدمات اإلعارة بين المكتبات

تقدير خاص وشكر خاص لمجموعات تطوير اإلرشادات لعامي  2009و 2014

الجامعة الوطنية األسترالية ,أستراليا

وأعضاء مجموعة العمل الصغيرة من الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط و
الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط و تحالف إصابة الضغط في منطقة

الموافقة األخالقية على مسح المستهلك المريض

المحيط الهادئ الذين طوروا اإلصدارين األولين من هذا المبدأ التوجيهي .يعتمد

التصوير في الفصل 12

وتلخيصها من قبل فرق تطوير المبادئ التوجيهية السابقة.

إصابة ضغط الفئة  /المرحلة األولى :مستنسخة بإذن من الهيئة االستشارية الوطنية

العمل في إصدار الدليل اإلرشادي الدولي هذا على األبحاث التي تم تقييمها

إلصابة الضغط ومتاحة للشراء من موقع ويب الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة

إميلي هيسلر ,دكتوراه

الضغط

منهج مؤقت (تحديث األدبيات ومراجعتها وتحليلها خالل الفترة الفاصلة بين أنشطة

إصابة ضغط الفئة  /المرحلة الثانية :جويس بالك ,تستخدم بإذن

تطوير الدليل اإلرشادي الرسمي [ 2013إلى )]2017

الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة واصابات الضغط غير المستقرة :كيريلن كارفيل

يان كوتنر ,دكتوراه

,تُستخدم بإذن

منظم ومنظم رئيسي لمجموعة الحوكمة التوجيهية

المشتبه بإصابة األنسجة العميقة :متاح للتنزيل المجاني من موقع جروح استراليا

بول هيسلر ,البكالوريوس (مع مرتبة الشرف)

إصابة ضغط الغشاء المخاطي :تريسي نوفيكي ,تستخدم بإذن

تطوير الويب ودعم تكنولوجيا المعلومات إلدارة التوجيهات ومنصة تقييم األدلة عبر

نتوجه بشكر خاص إلى إميلي هيسلر التي قامت بعمل استثنائي في إدارة تعقيدات

اإلنترنت ,واستطالع آراء العمالء المرضى ,وعملية مراجعة أصحاب المصلحة وقوة

مراجعة دولية وشاملة ومنهجية ألدبيات البحث وتطوير هذا المبدأ التوجيهي المنقح

منصة التوصية عبر اإلنترنت

والموسع بشأن الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.

تصاميم نايتيم

ترجمة

الرسوم التوضيحية للتصنيف (الفصل  )12والرسوم التوضيحية إلعادة الوضع

أكمل الخبراء التالي ذكرهم استخراج البيانات لألوراق المنشورة بلغات غير

(الفصل )8

اإلنجليزية:

إدارة ماكينا

جان كوتنر

إدارة وتسويق الدليل اإلرشادي

تاكافومي كادونو

جامعة ال تروب ,أستراليا

ماريا هيلينا الرش كاليري

المستهلكون المرضى وأصحاب المصلحة
شكر خاص ألكثر من  1200مستهلك مريض ومقدمي الرعاية غير الرسميين /
األسريين الذين ساهموا في تطوير الدليل اإلرشادي من خالل المشاركة في استبيان
المستهلك الدولي للمرضى.
شكر خاص للعديد من أصحاب المصلحة الذين راجعوا عمليات الدليل اإلرشادي
ومسوداته .تمت مراجعة جميع تعليقات أصحاب المصلحة من قبل مجموعة حوكمة
التوجيه المهني وتم إجراء المراجعات على أساس التعليقات الواردة .نحن نقدر
استثمار المهنيين الصحيين والباحثين والمعلمين والصناعة من جميع أنحاء العالم
الذين استغرقوا وقتًا لمشاركة خبراتهم ونقدهم المدروس.

شكر وتقدير الراعي

تقر اللجنة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط والهيئة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط وتحالف عموم المحيط الهادئ إلصابات الضغط بامتنان بمساهمات األفراد والمجموعات
ماليا عرض الدليل اإلرشادي ونشره .تم تقديم جميع المساهمات المالية بعد مرحلة تطوير الدليل اإلرشادي ولم تؤثر بأي شكل من األشكال على تطوير الدليل أو محتواه
التالية لدعمهم ً

النهائي .تُستخدم المساهمات المالية لطباعة الدليل اإلرشادي ونشره والمنتجات التعليمية المرتبطة به .قدمت الشركات التالية منح تعليمية غير مقيدة:
الراعي الذهبي
شركة مولنليك ®
رعاة المستوى الفضي
ارجو
ميديال ,ذ م م سميث  +ابن أخ
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خلفية إرشادية

الداللة
تعد إصابات الضغط مشكلة صحية تحدث بشكل متكرر في جميع أنحاء العالم .إنها مضاعفات مؤلمة ومكلفة ويمكن الوقاية منها في كثير من األحيان ويتعرض لها العديد من األفراد
للخطر.
في جميع أنحاء العالم ,يتراوح انتشار إصابات الضغط في أماكن الرعاية الصحية من  1 ٪0إلى  4-2 ,٪72.5مع وجود اختالفات كبيرة لوحظت بين اإلعدادات الجغرافية والسريرية
المختلفة .أبلغت مراجعة منهجية حديثة عن انتشار النقطة العالمية إلصابات الضغط في المستشفيات الحادة بنسبة  ٪14.8وانتشار الفترة عند  ,٪11.6بمتوسط حدوث  4. ٪6.3في
مدفوعا جز ًئيا بتزايد تركيز السياسة الصحية الدولية على الوقاية من
الرعاية الحادة العامة ,يبدو أن هناك انخفاض تدريجي ومستمر في إصابات الضغط االنتشار على مدى العقدين5 ,
ً
إصابات الضغط .معدالت االنتشار والوقوع أعلى بشكل عام في المجموعات السكانية الفريدة المعرضة لخطر مرتفع ,مثل أولئك الذين يتلقون الرعاية التلطيفية 6 ,الذين يعانون من
إصابات في النخاع الشوكي 7 ,حديثي الوالدة واألطفال 8,9 ,واألفراد في الرعاية الحرجة  12-10أو الرعاية التلطيفية .على الرغم من أن المقارنات المباشرة بين دراسات االنتشار
مشوشة بالمنهجيات المختلفة والسياقات السريرية ,فإن األدلة تشير إلى أن إصابات الضغط هي مصدر قلق صحي شائع الحدوث على مستوى العالم.
كبير من المرض وانخفاض جودة الحياة للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية لهم  22-14.تم توثيق زيادة معدالت المراضة والوفيات المرتبطة بتطور
عبئا ًا
تمثل إصابات الضغط ً
إصابات الضغط لدى األفراد في المستشفيات في دراسات متعددة  25-16,23.أطوال المستشفيات البقاء ,ومعدالت إعادة القبول ,والتكاليف المالية للرعاية أكبر لدى األفراد الذين يعانون
من إصابات الضغط مقارنة بأولئك الذين ال يزالون يعانون من إصابات الضغط  28-26.باإلضافة إلى ذلك ,فإن العبء الشخصي المرتبط بالجرح المزمن ,يشمل األلم وعدم الراحة,
 20,29اإلجهاد ,القلق واالكتئاب 16,23,24 ,واالنحدار في االستقاللية 14 ,األمن والرفاهية الروحية  14واألداء االجتماعي 24 ,عالوة على ذلك ,يعتبر األفراد المعرضون للخطر أو
الذين يعانون من إصابات الضغط األلم أحد أهم مخاوفهم 31 30
تزيد إصابات الضغط من تكاليف المستشفى بشكل كبير .ومع ذلك ,هناك ندرة في البيانات القوية حول تكاليف رعاية إصابات الضغط .تقدم األدلة المتاحة تقارير اقتصادية صحية
تستخدم منهجيات وعمالت مختلفة ,وتمثل التكاليف المرتبطة بالرعاية في بيئات سريرية مختلفة ,ومواقع جغرافية وأنظمة رعاية صحية .في الواليات المتحدةُ ,يقدَّر أن رعاية إصابات
سنويا (دوالر أمريكي في الفترة من  2000إلى  36-32. )2 1 20تتراوح تكلفة رعاية المريض الفردية بين  500دوالر أمريكي و  152ألف
الضغط تقترب من  11.6مليار دوالر
ً

الر لكل سرير في
الر إلى  840دو ًا
دوالر أمريكي  37 35 33 32.في أستراليا ,متوسط اإلقامة في المستشفى إلصابات الضغط هو  4.3أيام ,بتكلفة مالية تتراوح من  699دو ًا
يوميا 38 ,مما يشير إلى متوسط تكاليف  3600دوالر لرعاية المرضى الداخليين إلصابة الضغط .كانت التكاليف لكل إصابة ضغط متشابهة في تحليل التكلفة الكندي الذي
المستشفى ً

يكيا (دوالر كندي 39. )2013 ,تظهر التقارير الواردة من سنغافورة تكاليف
تم إجراؤه في المجتمع الذي أبلغ عن التكاليف المقدرة لعالج إصابة ضغط واحدة بمبلغ  4,745دو ًا
الر أمر ً

اعتمادا على شدة الجرح 40,41 .النماذج االقتصادية األوروبية
الر سنغافورًيا ( دوالر سنغافورة في عام )2016
الر سنغافورًيا و  13138دو ًا
عالج إصابة ضغط واحدة بين  4546دو ًا
ً
سنويا
تشير إلى أن تكلفة المرض المرتبط بإصابات الضغط تستهلك ما يصل إلى  ٪1.4من نفقات الرعاية الصحية في هولندا  42,43أو ما بين  362مليون دوالر و  2.8مليار دوالر ً
(دوالر أمريكي في  43. ) 2009التكاليف النسبية أعلى في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) حيث يبلغ عن إصابات الضغط أن تكلف ما يصل إلى  ٪4من ميزانية الرعاية الصحية
السنوية 44,45 .عند إضافة تكاليف الرعاية الصحية المجتمعية إلى تكاليف المستشفى ,يستهلك عالج إصابات الضغط ما يصل إلى  2.1مليار جنيه إسترليني من ميزانية الخدمة
سنويا (بالدوالر النيوزيلندي 47. )2015 ,على الرغم من أن المقارنة المباشرة غير
الصحية الوطنية  .46في نيوزيلندا ,تقدر التكلفة اإلجمالية لعالج إصابة الضغط بـ  694مليون دوالر ً

ممكنة بسبب نتائج التكلفة المختلفة المبلغ عنها ,فإن هذه الدراسات توضح العبء االقتصادي المرتفع إلصابات الضغط حول العالم ,والذي من المرجح أن يستمر في الزيادة مع تقدم
السكان في العمر 48
الغرض والنطاق
الهدف من هذا الدليل اإلرشادي هو تقديم توصيات قائمة على األدلة للوقاية من إصابات الضغط وعالجها والتي يمكن استخدامها من قبل المهنيين الصحيين والمستهلكين المرضى
ومقدمي الرعاية غير الرسميين في جميع أنحاء العالم .يهدف الدليل التوجيهي إلى استخدام جميع المهنيين الصحيين ,بغض النظر عن االنضباط السريري ,الذين يشاركون في رعاية
األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط ,أو أولئك الذين يعانون من إصابات الضغط الحالية .يهدف الدليل إلى تطبيقه على جميع األوضاع السريرية ,بما في ذلك الرعاية
مناسبا لجميع األفراد المصابين أو المعرضين لخطر
الحادة ,ورعاية إعادة التأهيل ,والرعاية طويلة األجل ,والمساعدة في العيش في المنزل ,وما لم ُيذكر على وجه التحديد ,يمكن اعتباره
ً

إصابات الضغط .يتضمن الدليل مز ًيدا من اإلرشادات للمجموعات السكانية ذات االحتياجات اإلضافية ,بما في ذلك تلك الموجودة في الرعاية التلطيفية ,والرعاية الحرجة ,والمجتمع ,أو
إعدادات غرفة العمليات ,واألفراد الذين يعانون من السمنة ,واألفراد الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ,وحديثي الوالدة واألطفال .عند االقتضاء ,تتم تلبية االحتياجات المحددة

لكبار السن ,على الرغم من أنه من المسلم به أن الكثير من األبحاث حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها يتم إجراؤها مع كبار السن .تصنيف قرح ضغط الغشاء المخاطي خارج
نطاق هذا المبدأ التوجيهي.
تطوير التوجيه
تعاونت اللجنة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط واللجنة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط  ,وتحالف إصابات ضغط عموم المحيط الهادئ إلنتاج هذا المبدأ التوجيهي القائم على
األدلة بشأن الوقاية من إصابات الضغط وعالجها .يعتمد إصدار الدليل اإلرشادي الدولي هذا على األدلة المقدمة في اإلصدارين السابقتين من هذا الدليل اإلرشادي.
تم إنتاج الدليل من قبل مجموعة حوكمة التوجيه المهني والعديد من مجموعات العمل الصغيرة ,كل منها يتكون من ممثلين عن المنظمات الشريكة والمنتسبة .حددت مجموعة مجموعة
حوكمة التوجيه المهني وراقبت عملية تطوير الدليل بمساعدة وادارة منهجي المبادئ التوجيهية.
كانت الخطوة األولى في عملية تطوير الدليل هي تنقيح المنهجية .استعرض مجموعة حوكمة التوجيه المهني األساليب الحديثة لتطوير اإلرشادات السريرية لضمان تلبية المعايير الدولية
المعترف بها في تطوير الدليل اإلرشادي .تمت مراجعة المنهجية من اإلصدارات السابقة للدليل اإلرشادي وتحديثها ونشرها في مجلة خاضعة الستعراض المرافق  49.بعد ذلك ,كلفت
مجموعة حوكمة التوجيه المهني بمراجعة شاملة لألدبيات المتعلقة بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها في عدة قواعد بيانات إلكترونية ,باستخدام استراتيجية بحث حساسة للتعرف على
األبحاث المنشورة منذ إصدار الدليل اإلرشادي السابق .تم فحص جميع المراجع المسترجعة على معايير إدراج محددة مسبًقا وتم االنتهاء من جداول استخراج البيانات األولية .في الخطوة
الثانية ,تم تقييم األدلة المسترجعة ,وبعد ذلك تم تقسيم النصوص الكاملة وفًقا لموضوع محدد ذي اهتمام يتعلق بإصابات الضغط .بمساعدة المنهجي ,أجرى أعضاء مجموعة العمل
مسبقا وصقلوا جداول األدلة .تم بعد ذلك دمج األدلة في أطر عمل من دليل إلى قرار تتناول
نقديا لألدلة ,وحددوا مستوى من األدلة لكل دراسة باستخدام مقياس محدد
ً
تقييما ً
الصغيرة ً
مسبقا .صاغ كل فريق عمل مجموعة العمل الصغيرة استنتاجات حول مجموعة األدلة المتاحة وطور التوصيات التي انبثقت من األدلة .تمت مراجعة التوصيات
األسئلة السريرية المحددة
ً
بناء على حجم األدلة ومستوىها
بناء على رؤى من أدلة جديدة وتحليل لمجموعة األدلة التراكمية الحالية .تم تحديد قوة مجموعة األدلة ً
من اإلصدار الثاني من الدليل اإلرشادي ومراجعتها ً
واتساقها .يحدد هذا التصنيف قوة الدليل التراكمي الذي يدعم التوصية .تمت مراجعة األدلة على أطر القرار والتوصيات وملخصات األدلة من قبل مجموعة حوكمة التوجيه المهني.
بالنسبة لمجاالت الممارسة المهمة التي كانت تفتقر إلى األدلة ,أدلى مجموعة حوكمة التوجيه المهني ببيانات ممارسة جيدة لتوجيه الممارسة السريرية .تم توفير الدليل اإلرشادي ألصحاب
المصلحة المسجلين على موقع الدليل لمزيد من المدخالت والتعليقات.
أيضا دراسة استقصائية دولية للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين الكتساب نظرة ثاقبة حول القضايا ذات األولوية
كما أجرت مجموعة مجموعة حوكمة التوجيه المهني ً
دوليا من قبل منظمات إصابات الضغط وأعضاء مجموعة العمل الصغيرة.
للمرضى .لجنة أخالقيات البحث البشري بالجامعة الوطنية (بروتوكول  .)066/2018تم الترويج للمسح ً

بناء على الحجم واالتساق
تضمنت المرحلة األخيرة تحديد قوة كل بيان توصية .تم تصنيف مجموعة األدلة التي تدعم كل توصية من قبل مجموعة العمل مجموعة العمل الصغيرة ً
ومستوى األدلة واآلثار المترتبة على الموارد والمقبولية واألولوية ألصحاب المصلحة وجدوى التنفيذ .تمت دعوة كل عضو في فريق تطوير الدليل اإلرشادي لمراجعة هذه البيانات لكل
توصية وللمشاركة في عملية إجماع قائمة على الويب لتعيين قوة التوصيات .تمثل قوة التوصية الثقة التي يمكن أن يضعها المهني الصحي في كل توصية ,مع مراعاة قوة األدلة الداعمة
؛ المخاطر السريرية مقابل الفوائد ؛ الفعالية من حيث التكلفة؛ واآلثار المترتبة على األنظمة.
مزيد من التفاصيل حول العملية المنهجية مبينة في الملحق  :1منهجية الدليل ,ومتاح من موقع الدليل اإلرشادي والمنشور الخاضع الستعراض المرافق49 .
التوصيات اإلرشادية وبيانات الممارسات الجيدة
التوصيات عبارة عن بيانات تم تطويرها بشكل منهجي لمساعدة المهنيين الصحيين والمستهلكين ومقدمي الرعاية غير الرسميين التخاذ ق اررات بشأن الرعاية الصحية المناسبة لحاالت
سريرية محددة .قد ال تكون التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة مناسبة لالستخدام في جميع السياقات واألماكن والظروف .ال ينبغي اعتبار اإلرشادات المقدمة نصيحة طبية لحاالت
محددة.
التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة الواردة في هذا الدليل اإلرشادي هي دليل عام للممارسة السريرية المناسبة ,ليتم تنفيذها من قبل المتخصصين الصحيين المؤهلين وفًقا لتقديراتهم
السريرية لكل حالة على حدة ,ومع مراعاة تفضيالت المريض المريض والموارد المتاحة .يجب تنفيذ الدليل اإلرشادي بطريقة تراعي الثقافة واالحترام وفق مبادئ الحماية والمشاركة
والشراكة.
هذا الدليل اإلرشادي وأي توصيات بداخله مخصصة لألغراض التعليمية واإلعالمية فقط .يتم توفير األسماء العامة للمنتجات .ال يوجد في هذا الدليل اإلرشادي ما يقصد به المصادقة
على منتج معين.

يتكون الدليل اإلرشادي من خمسة أقسام رئيسية :مواد أساسية ,والوقاية من إصابات الضغط ,والموضوعات ذات الصلة بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها ,وعالج إصابات الضغط,
وتنفيذ الدليل اإلرشادي.
تقدم فصول الخلفية قسماً تمهيدياً للدليل اإلرشادي .يركز فصل المسببات على العلوم األساسية .تم تحديد احتياجات مجموعات سكانية معينة من المرضى في الغرض والنطاق الموضحة
أيضا في فصول الخلفية .تتم مناقشة المخاطر المحددة التي تواجهها مجموعات سكانية محددة ,مع اإلشارة إلى أقسام من الدليل اإلرشادي ذات أهمية خاصة لمجموعات سكانية مختلفة.
ً
تشتمل فصول الوقاية في الدليل اإلرشادي على أربعة موضوعات :مخاطر اإلصابة بالضغط وتقييمها ,وتقييم الجلد واألنسجة والعناية الوقائية بالبشرة .تقييم المخاطر هو عنصر أساسي
أمر بالغ األهمية في
في الممارسة السريرية التي تهدف إلى تحديد األفراد المعرضين لتطور إصابات الضغط ,من أجل تخطيط وتنفيذ الرعاية التي تعالج مخاطر الفرد .يعد تقييم الجلد ًا
الوقاية من إصابات الضغط ألن حالة الجلد عامل خطر كبير لتطور إصابة الضغط .عالوة على ذلك ,يمكن أن يعمل الجلد كمؤشر على تلف الضغط المبكر ويوجه تقييم الرعاية

الوقائية .تتم مناقشة تحديد الحمامي وتمييزها واالعتبارات عند تقييم األفراد ذوي البشرة الداكنة خالل هذا الفصل .تعتبر العناية الوقائية بالبشرة ,التي تركز على تعزيز سالمة الجلد وحماية
ئيسيا للوقاية من إصابات الضغط التي تمت مناقشتها في فصول إرشادات الوقاية.
الجلد من التلفً ,
مكونا ر ً
تركز فصول المبادئ التوجيهية التي تشكل القسم الخاص بالتدخالت للوقاية من إصابات الضغط وعالجها على خمسة مجاالت للرعاية (التغذية ,واعادة الوضع والتعبئة المبكرة ,واصابات
ضغط الكعب ,وأسطح الدعم واصابات الضغط المرتبطة بالجهاز) والتي تعتبر مهمة في كل من الوقاية والعالج من إصابات الضغط .يتم تقديم توصيات شاملة حول استراتيجيات تعزيز
الحالة التغذوية ,وبالتالي تقليل مخاطر إصابة الضغط و  /أو تعزيز التئام الجروح .تم تسليط الضوء على أهمية ضمان السعرات الح اررية الكافية والبروتين والفيتامينات والمعادن والمياه /
تناول السوائل .يجب مراعاة إعادة التموضع وتكرارها لجميع األفراد المعرضين للخطر ويجب أن تأخذ في االعتبار الحالة السريرية للفرد وسطح الدعم المستخدم .تمت مناقشة أهمية تقنية
تحديا للوقاية منها وادارتها .المساحة السطحية الصغيرة للكعب مغطاة بكمية صغيرة من
المناولة اليدوية الصحيحة وجداول تخفيف الضغط والتعبئة المبكرة .تعد إصابات ضغط الكعب
ً
األنسجة تحت الجلد والتي يمكن أن تتعرض لحمل ميكانيكي عالي عند األفراد على مسند السرير .تتناول التوصيات الواردة في هذا القسم من الدليل أهمية التقييم والوضعية وحماية

الكعب ,مع تجنب المضاعفات المحتملة .تتناول التوصيات الواردة في فصل أسطح الدعم المرتبة  /التراكب واستخدام السرير والمقاعد والوسائد وأشكال أخرى من سطح الدعم .يتم توفير
دائما اتباع معلومات الشركات المصنعة .ترتبط األجهزة (كل من األشياء  /األثاث ذات الصلة بالطب
إرشادات حول اختيار المنتج واستخدام السالمة والصيانة ؛ ومع ذلك ,يجب ً
غالبا ما تتوافق إصابات الضغط هذه مع نمط أو شكل الجهاز  /الشيء وتتطور بسبب الضغط المطول وغير المريح على الجلد .تتناول
والعامة) بخطر كبير من إصابات الضغطً .
التوصيات الواردة في هذا القسم التقييم واختيار الجهاز واستراتيجيات إعادة توزيع الضغط وحماية الجلد.

تناقش فصول المبادئ التوجيهية حول عالج إصابات الضغط التقييم والعالج بمجرد حدوث إصابة الضغط .تسليط الضوء على أهمية التشخيص الدقيق وتصنيف وتقييم إصابات
جيدا
غالبا ما يكون األلم غير معروف ً
تقييما للرعاية التي تُعلم بوضع خطة عالج شاملة ومستمرة .إصابات الضغط مؤلمة .ومع ذلكً ,
الضغط .يوفر تقييم إصابة الضغط ومراقبة الشفاء ً
وال يعالج بشكل جيد .تركز التوصيات الواردة في الفصل اإلرشادي حول األلم على تقييم األلم وعالجه في سياق تقديم رعاية عالية الجودة تتناول أهداف رعاية األفراد .تناقش فصول
العالج من الدليل المبدأ الشامل إلعداد سرير الجرح واألدلة البحثية الخاصة بتوفير العناية بالجروح إلصابات الضغط .تتم مناقشة األساليب الحاسمة الالزمة إلعداد سرير الجرح للشفاء
بما في ذلك التطهير ,والتنضير ,واختيار ضمادات الجرح األنسب ,وادارة العدوى وغيرها من العالجات لطبقة الجرح (مثل العوامل الفيزيائية الحيوية) .هذه الموضوعات ذات صلة بإدارة
أيضا مناقشة إدارة فرد يخضع لجراحة إصابة
جميع الجروح المزمنة ؛ ومع ذلك ,فإن القصد من هذا الدليل هو مناقشة البحث الخاص بإصابات الضغطً .ا
أخير ,تشمل فصول العالج ً
بالضغط ,والتي قد تكون مطلوبة إلصابات الضغط غير القابلة للشفاء و  /أو عندما يكون لدى الفرد عالمات سريرية على تفاقم العدوى أو تعفن الدم.
تتناول فصول الدليل اإلرشادي حول تنفيذ الدليل استراتيجيات التنظيم والمستوى المهني للتنفيذ الفعال للتوصيات السريرية الواردة في هذا الدليل اإلرشادي .وهذا يشمل استراتيجية التنفيذ
(بما في ذلك الميسرات والحواجز) ,والتثقيف الصحي المهني ,ودعم المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية لهم ,وقياس مراقبة إصابات الضغط داخل المنشأة  /المنظمة ,ومؤشرات الجودة
أخير ,يتضمن الدليل مناقشة احتياجات البحث الجارية .تم تسليط الضوء على ندرة البحوث عالية الجودة حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها في
لمراقبة تنفيذ المبادئ التوجيهية ًا

تحديث المبادئ التوجيهية هذا .ويتم تحديد المجاالت التي توجد فيها حاجة ماسة إلى أدلة جيدة الجودة تم الحصول عليها من دراسات جيدة التصميم.
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االسباب االساسية لإلصابات الضغط

المقدمة
تُعرَّف إصابة الضغط بأنها ضرر موضعي للجلد و  /أو األنسجة الكامنة ,نتيجة للضغط أو الضغط مع القص .تحدث إصابات الضغط عادةً فوق بروز عظمي ولكنها قد تكون مرتبطة
أيضا بجهاز طبي أو شيء آخر.
ً

يمكن أن تحدث إصابة الضغط بسبب قوى وزن جسم المريض ,أو نتيجة القوى الخارجية مثل تلك التي يتم تطبيقها بواسطة جهاز طبي أو شيء آخر ,أو عن طريق مزيج من هذه
القوى .يمكن أن تظهر اإلصابة على شكل جلد سليم (أو غير مكسور) أو جرح مفتوح وقد تكون مؤلمة .يحدث تلف األنسجة نتيجة التعرض المكثف و  /أو المطول للتشوهات المستمرة
عموديا على سطح األنسجة) ,أو التوتر أو القص (بالتوازي مع سطح النسيج) ,أو مزيج من أوضاع التحميل هذه .يختلف تحمل األنسجة الرخوة للتشوهات المستمرة
في االنضغاط (
ً

أيضا بالمناخ المحلي والتروية والعمر والحالة الصحية (سواء كانت مزمنة أو حادة) واألمراض المصاحبة وظروف األنسجة الرخوة.
باختالف نوع األنسجة وقد يتأثر ً

من المهم مالحظة أن إصابات الضغط التي تؤثر على سطح جسم المريض ال تقتصر على الجلد .على سبيل المثال ,يمكن أن تحدث إصابات الضغط على الغشاء المخاطي أو داخله
أو تحته ,وهو البطانة الرطبة لتجاويف الجسم بما في ذلك الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي  1.ترتبط إصابات الضغط المخاطي في المقام األول باألجهزة
الطبية ,وعادة ما تسببها األنابيب و  /أو معدات التثبيت الخاصة بهم التي تمارس قوى ضغط وقص مستمرة على هذه األغشية المخاطية الضعيفة واألنسجة الكامنة
أيضا بإصابات الضغط ؛ األساسي منها هو ضعف الحركة.
يرتبط عدد من العوامل المساهمة أو المربكة ً
تؤثر آليات اإلصابة المختلفة على األنسجة المختلفة ,بما في ذلك تلف تشوه الخاليا (في الخاليا المفردة) ,والتلف الناتج عن االلتهاب (في الخاليا واألنسجة) ,واصابة نقص التروية
أيضا على مستوى الخاليا واألنسجة) .يعتبر التشوه المستمر للخاليا واألوعية الدموية واألنسجة القوة الدافعة لجميع مسارات الضرر هذه ,من سالمة ووظيفة عضيات
واعادة التروية ( ً
أيضا إلى حدوث التهاب وتطور الوذمة ,وتشوه الشبكة الشعرية
ًا
ضرر
ًا
الخلية إلى تدمير األنسجة واألعضاء .على سبيل المثال ,قد تسبب التشوهات
مباشر لهياكل الخاليا ,ولكنها تؤدي ً

لمفاويا من شأنه أن يضر بإزالة نفايات التمثيل الغذائي .ومن ثم ,فإن التعرض للتشوهات المستمرة للخاليا واألنسجة يتسبب بشكل
انسدادا
وتقليل إمداد األنسجة بالمغذيات ,أو تسبب
ً
ً
مباشر وغير مباشر في تكوين وتطور تلف الخاليا واألنسجة في هذه المسارات المتعددة والمتفاعلة والمتصاعدة.

قرحة ضغط أم إصابة ضغط؟
منذ الوصف األول لهذه اإلصابات كان هناك جدل حول المصطلحات .المصطلح األقدم هو االستلقاء ,الذي وصفه ولبن ( (1777باسم والذي يعني `` األنسجة الميتة بسبب االستلقاء
'' ,مما يشير إلى الجروح التي طورها المرضى أثناء النوم .بدأ البحث المسببات مع عمل  Groth2وعدد من الدراسات واألوراق البحثية من قبل كوسياك  3و رايشيل . 4استخدم جروث
 2مصطلح االستلقاء ,استخدم رايشيل  4قرح االستلقاء و كوسياك  3استخدم عدة مصطلحات بما في ذلك القرحة اإلقفارية .ال تعتبر أي من هذه المصطلحات وصفية بدقة ,وتشير
"القرحة اإلقفارية" الخاصة بـ كوسياك  3إلى المسار المسبب للمرض المحدود الذي تم افتراضه في ذلك الوقت.
شيوعا بعد نشر الميكانيكا الحيوية بيدور 6 ,وهو كتاب تم تحريره أعقب المؤتمر الدولي األول
تم توثيق مصطلح قرحة الفراش من قبل فلورنس نايتنجيل في عام  ,1859وأصبح أكثر
ً
حول مسببات قرحة الضغط الذي عقد في عام  1975في غالسكو .يحافظ هذا المصطلح على االرتباط مع السرير ,على الرغم من المعرفة في ذلك الوقت بأن قرح الضغط يمكن
الحصول عليها عندما تكون األنسجة الرخوة على اتصال مع األسطح الداعمة ,والدور الرئيسي الذي تلعبه قوى القص وتشوه القص .تشير إضافة القرحة إلى وجود مكان خام أو مؤلم
على الجسم.
شيوعا ,وفقد العالقة الظاهرة بين اإلصابة والسرير .منذ أوائل التسعينيات مصطلح قرحة الضغط شائع االستخدام ؛
في الثمانينيات من القرن الماضي ,أصبح مصطلح قرحة الضغط أكثر
ً

مفتوحا على سطح الجلد .هذا يغفل كالً من إصابة األنسجة العميقة ,الجرح الداخلي تحت الجلد السليم  /غير المكسور (انظر قسم التصنيف
جرحا
ً
ومع ذلك ,فإن مصطلح القرحة يصف ً
سليما.
في هذا الدليل اإلرشادي) واصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى حيث يظل الجلد ً

جميع المصطلحات المذكورة أعاله ال تزال قيد االستخدام من قبل األطباء و  /أو المرضى .في أوروبا ,يستخدم مصطلح قرحة الضغط على نطاق واسع ,بينما في جنوب شرق آسيا
حاليا من قبل اللجنة االستشارية إلصابات الضغط الوطنية
وأستراليا ونيوزيلندا ,تم اعتماد مصطلح إصابة الضغط .تنتقل الواليات المتحدة إلى مصطلح إصابة الضغط ؛ هذا موصى به ً
األمريكية وبدعم من العديد من منظمات العناية بالجروح والهيئات التنظيمية ومع ذلك ,تستمر المناقشات بشأن المصطلحات 7 .على الرغم من عدم وصف أي من هذه المصطلحات

بشكل شامل المسببات الكاملة لهذه الجروح ,فإنها تشير جميعها إلى نفس الظاهرة الموضحة في مقدمة قسم الدليل هذا .المصطلح ال يزال موضوع المناقشة والنقاش المستمر .في هذا
اإلصدار من الدليل ,يتم استخدام مصطلح إصابة الضغط.

العوامل التي تؤثر على القابلية لإلصابة بالضغط
صنف
تم وصف عدد من العوامل التي قد تؤثر على خطر إصابة الفرد بإصابات الضغط في البحث ذي الصلة وتمت مناقشتها في فصل عوامل الخطر وتقييم المخاطر من هذا الدليلّ .
عمل كولمان وزمالؤه ( 8 )2014عوامل الخطر ذات الصلة إلى مجموعتين (الشكل :)2.1
.1

شروط الحدود الميكانيكية ,بما في ذلك المقادير والمدد الزمنية لألحمال الميكانيكية المطبقة ,وطريقة عملها ,مثل الضغط أو القص.

.2

تحمل الفرد (التشريح الداخلي بما في ذلك بروز الهياكل العظمية ,وتشكل األنسجة ,والخصائص الميكانيكية لألنسجة ,وقدرة إصالح األنسجة ,وخواص النقل والخصائص الح اررية
لألنسجة).

شروط الحدود الميكانيكية

االجهادات

حجم الحمولة الميكانيكية

الداخلية

مدة الحمل الميكانيكي
نوع الحمولة الميكانيكية (القص  ,الضغط  ,االحتكاك)

عوامل الخطر

إصابة الضغط
حساسية وتحمل الفرد

بدايات الضرر

الخواص الميكانيكية للنسيج
هندسة (مورفولوجيا) األنسجة والعظام
خصائص النقل والحرارة
علم وظائف األعضاء واإلصالح

الشكل  :2.1العوامل التي تؤثر على قابلية الفرد لإلصابة بإصابات الضغط (مقتبس من اوومن  (1985) 9بواسطة كولمان وآخرون ( 8 )2014وأعيد إنتاجها بإذن)
تحدد المجموعة األولى من العوامل التشوهات الداخلية واإلجهاد والضغوط داخل األنسجة الرخوة وكذلك جودة التروية الوعائية والتصريف اللمفاوي تحت األحمال المطبقة .تحدد المجموعة
معا ,تحدد مجموعتا العوامل الوقت المستغرق لتطور إصابة الضغط في الفرد ,ومدى وشدة حدوثها إذا كان ذلك الفرد أو الجزء
األخيرة من العوامل عتبة إصابة األنسجة للفرد .بالتصرف ً

المصاب من الجسم غير متحرك و  /أو غير حساس.
شروط الحدود الميكانيكية
حجم ومدة الحمل الميكانيكي

عددا من المصطلحات الميكانيكية الشائعة االستخدام.
يحدد هذا القسم ً
يشمل الحمل الميكانيكي جميع أنواع القوة التي يتم تطبيقها على األنسجة الرخوة للفرد نتيجة التالمس بين الجلد والسطح الصلب (بما في ذلك أسطح الدعم المملوءة بالهواء أو المملوءة
غالبا ما توصف
بالماء ,واألجهزة الطبية وأنواع أخرى من األسطح) .ويشمل قوى وزن الجسم المنقولة من خالل الهياكل العظمية التي تنتقل عبر األنسجة الرخوة إلى السطح الداعمً .
األحمال الميكانيكية الخارجية بأنها قوة عادية (قوة عمودية على سطح الجلد) أو قوة قص (قوة موازية لسطح الجلد) .في جميع سيناريوهات العالم الحقيقي تقر ًيبا ,تكون القوة المتفاعلة

يجا من القوة العادية وقوة القص.
مز ً

عرف الضغط بأنه القوة الطبيعية لكل وحدة مساحة سطحية (من الجلد أو األنسجة األساسية).
ُي َّ

عندما يتالمس سطحان مع بعضهما البعض ,يمكن إما تثبيتهما (ال يحدث انزالق بين األسطح) أو يمكنهما االنزالق فوق بعضهما البعض (في األدبيات الفنية ,يشار إليها باسم االنزالق).
يعتمد حدوث التثبيت أو االنزالق على خصائص السطح مثل الخشونة الدقيقة ومستوى الرطوبة وظروف التحميل الميكانيكي (مزيج من القوى العادية وقوى القص).
في األدبيات الفنية ,يستخدم مصطلح االحتكاك لوصف جميع الظواهر التي تتعلق بخصائص الواجهة وانزالق األسطح فيما يتعلق ببعضها البعض .في األدبيات المتعلقة على وجه
التحديد بإصابات الضغط ,بما في ذلك هذا المبدأ التوجيهي ,يتم استخدام االحتكاك لتحديد قوة التالمس الموازية لسطح الجلد بسبب أحمال وزن الجسم الداخلية أو القوى التي يمارسها
جهاز طبي .في كلتا الحالتين ,قد تكون قوى االحتكاك المطبقة ثابتة (إذا لم تكن هناك حركة نسبية بين الجلد والسطح  /المادة المالمسة) أو ديناميكية (عند حدوث هذه الحركة النسبية).
1011
يمكن أن تؤدي الحركة المستمرة أو المتكررة أو االحتكاك أو االنزالق لمادة (على سبيل المثال ,نسيج) أو جزء آخر من الجسم على طول الجلد (أي بما في ذلك مالمسة الجلد للجلد على
سبيل المثال ,حيث تقع األطراف السفلية فوق بعضها البعض) إلى احمرار ,التهاب أو آفة يشار إليها باسم نفطة االحتكاك .ال تعتبر هذه البثور إصابات ضغط .ومع ذلك ,عندما يكون
مالمسا لسطح داعم ,مثل وسادة كرسي متحرك أو مرتبة ,تتولد كل من القوى الطبيعية وقوى القص بين الجسم والدعامة .نتيجة لذلك ,فإن األنسجة الرخوة المحملة ,بما في ذلك
الجسم
ً
الجلد واألنسجة العميقة (على سبيل المثال ,األنسجة الدهنية واألنسجة الضامة والعضالت) سوف تتشوه وتتشوه ,مما يؤدي إلى إجهاد (مقياس للتشوه النسبي) واجهاد (القوة المنقولة لكل
وحدة المنطقة) داخل األنسجة .قد تؤدي اإلجهاد الداخلي المفرط والضغوط في األنسجة إلى إضعاف ظواهر النقل في الخاليا عن طريق التسبب في تلف الهياكل الخلوية مثل الهيكل
أيضا عمليات النقل داخل األنسجة (على سبيل المثال ,عن طريق تقليل نضح الدم ,واضعاف الوظيفة اللمفاوية والتأثير على النقل في المساحات
الخلوي أو غشاء البالزما وقد يعيق ً
الخاللية) .يؤدي موت الخاليا ,بدوره ,إلى حدوث استجابة التهابية تسبب زيادة نفاذية األوعية الدموية حيث تتطور الفجوات بين الخاليا البطانية ,مما يؤدي إلى وذمة التهابية تزيد من
األحمال الميكانيكية على الخاليا واألنسجة من خالل زيادة الضغط الخاللي (انظر الشكل )2.2
الطرق المحددة التي تتأثر بها الخاليا واألنسجة باألحمال الميكانيكية هي عملية معقدة تعتمد على التركيب التشريحي والتشكل (حجم وشكل طبقات األنسجة المختلفة) والخصائص
الفيزيائية الحيوية والميكانيكية لألنسجة المعنية (على سبيل المثال ,الكثافة و التركيب ,ومحتويات الماء ,والصالبة ,وخصائص القوة واالنتشار) ,وكذلك مقادير وتوزيع القوى الميكانيكية
التي يتم تطبيقها على األنسجة في مناطق التالمس مع السطح الداعم أو الجهاز الطبي.
يمكن أن يتغير التشكل والخصائص الميكانيكية وتحمل األنسجة بمرور الوقت نتيجة للشيخوخة أو نمط الحياة أو اإلصابة المزمنة أو المرض 1415 .بشكل عام ,التحميل الميكانيكي
أيضا اإلشارة إلى هذا على أنه استجابة
الخارجي ,حتى لو كان ذا طبيعة موحدة ,سيؤدي إلى استجابة غير منتظمة لألنسجة الداخلية ( أي استجابات مختلفة في مواقع مختلفة) .يمكن ً

غير متجانسة أو غير متجانسة.

ستكون القوى الطبيعية غير منتظمة إلى حد كبير عبر المناطق المدعومة في وجود حاالت سريرية (على سبيل المثال ,جسم اإلنسان مدعوم بفراش أو وسادة أو قناع أكسجين يضغط
وفقا لذلك ,قد تحدث تشوهات واجهاد كبير داخل الجلد واألنسجة العميقة في أوضاع تحمل الوزن مثل االستلقاء على السرير أو
دائما بعض قوة القصً .
على الوجه) ,وستظل هناك ً
الجلوس على كرسي.
التقنيات المتاحة لتقييم التشوه الداخلي هي التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المرن والموجات فوق الصوتية .يمكن استخدام طرائق التصوير هذه باالقتران مع نماذج حسابية نظرية
(عنصر محدود) خاصة بالموضوع (طريقة لحل المشكالت الميكانيكية عن طريق كمبيوتر قوي وبرمجيات مخصصة) لتقدير التشوهات والتوترات والضغوط في جميع أنحاء هياكل
األنسجة ,والتنبؤ خطر تلف الخاليا واألنسجة.
تحدث إصابات الضغط نتيجة لالستجابة الداخلية لقوى وزن الجسم أو الحمل الميكانيكي الخارجي .يعتمد فهم مسببات إصابات الضغط على المعرفة المتعلقة باستجابات الخاليا واألنسجة
الداخلية لألحمال الميكانيكية وليس فقط ما يظهر على السطح الخارجي من الجسم أو على سطح الجلد 16.
تخطيطيا لعملية تلف الخاليا بسبب قوى وزن الجسم والضغط الناتج والقص على الجلد الذي يتسبب في تشوهات ميكانيكية مستمرة في األنسجة ,بما في ذلك
وصفا
يقدم الشكل 2.2
ً
ً
أيضا من جهاز طبي أو شيء آخر مالمس للجلد .يمكن أن تكون قوى االحتكاك (القص المرتبط بوزن
مساهمة الوذمة االلتهابية في سلسلة التلف .يمكن أن تنشأ أحمال الضغط والقص ً

ديناميكيا (مثل أثناء الحركات  /االحتكاك العفوية أو المتكررة ,أو االنزالق في السرير بسبب الجاذبية أو أثناء إعادة
الجسم) إما ثابتة (عندما يكون الجسم أو جزء من الجسم ثابتًا) أو
ً
الحقا في
أيضا عامل قد يكون متور ً
طا ً
وضع المريض) .الجدير بالذكر أن هذا الوصف التخطيطي يصور عوامل الضرر الفورية وقصيرة المدى ؛ ومع ذلك ,فإن نقص التروية هو ً
سلسلة الضرر .قد تكون حاالت نقص التروية ناتجة عن تشوهات األوعية الدموية المستمرة .هناك تفاعل مستمر بين نقص التروية وعملية االلتهاب الموصوفة هنا ,حيث يؤثر االلتهاب

على وظيفة الخاليا البطانية التي تتكون منها جدران الشعيرات الدموية .قد تتفاقم الحاالت اإلقفارية بشكل أكبر بسبب تراكم الوذمة الموضعية والضغوط الخاللية المتزايدة المرتبطة بها,
كما هو موضح.
نوع التحميل واستجابة األنسجة

السبب الرئيسي إلصابات الضغط هو األحمال الميكانيكية المستمرة التي يتم تطبيقها على األنسجة البيولوجية الرخوة ,بشكل عام ولكن ليس بالضرورة بالقرب من بروز عظمي .يمكن أن
تنشأ األحمال الميكانيكية المذكورة من قوى وزن الجسم (كتلة الجسم التي تسحبها الجاذبية) أو من البيئة ,على سبيل المثال التي يتم توصيلها بواسطة جهاز طبي (على سبيل المثال,
قناع تهوية أو مقياس تأكسج النبض الذي يطبق قوى وتشوهات مستمرة على األنسجة المتالمسة مع هذه األجهزة) .عادة ما تكون هذه األجهزة الطبية أكثر صالبة من الجلد ,وعدم تطابق
الخواص الميكانيكية بين الجهاز والجلد وكذلك األنسجة الرخوة األساسية يسبب تشوهات بؤرية وتركيزات اإلجهاد الميكانيكي في األنسجة بالقرب من مواقع التالمس مع الجهاز 17,18.
تشوهات الجلد و  /أو األنسجة العميقة بسبب أحمال وزن الجسم أو التي تمارس من البيئة (على سبيل المثال ,جهاز طبي) يجب أن تستمر لتلف األنسجة الذي يميز إصابة الضغط.

القص المرتبط بوزن الجسم
ضغوط وزن الجسم

موت الخاليا الناجم عن التشوه

تشوهات األنسجة المستمرة
غشاء البالزما

فقدان سالمة الهيكل الخلوي
الوذمة االلتهابية
مزيد من تشويه الخاليا

الضغط الخاللي

الشكل  :2.2رسم تخطيطي لعملية تلف الخاليا (مستنسخ بإذن من جيفين )- 19
يعتمد حجم الحمل الميكانيكي الداخلي المطلوب للتسبب في تلف األنسجة على المدة الزمنية التي يتم فيها تطبيق الحمل ,وكذلك على التحمل الميكانيكي الحيوي المحدد لألنسجة
المعرضة للتحميل (وهي دالة على العمر والتشكل والظروف الصحية ووظيفة نظام الجسم بما في ذلك قدرة إصالح األنسجة) .يمكن أن يؤدي استخدام حمولة عالية لفترة قصيرة أو حمولة
منخفضة لفترة طويلة إلى تلف األنسجة 29-20 3 2
يشير التحميل المستدام إلى الحمل الذي يتم تطبيقه لمدة طويلة (دقائق إلى ساعات أو حتى أيام) .من الناحية الفنية يسمى هذا التحميل الميكانيكي شبه الساكن .في التشوهات العالية
لألنسجة الناتجة عن الضغط والقص ,يكون التلف الذي يصيب الخاليا مر ًئيا على المستوى المجهري في غضون دقائق في نماذج زراعة الخاليا وهندسة األنسجة ,على الرغم من أن
األمر قد يستغرق ساعات من التحميل المستمر قبل أن يظهر ذلك سريرًيا كإصابة ضغط30 – 31 .
على النقيض من ذلك ,فإن الضرر الناتج عن التحميل السريع والشديد الحجم مثل الذي قد يحدث نتيجة لحادث أو صدمة ,ال يندرج تحت تعريف إصابات الضغط (على الرغم من أنه
يصيب الخاليا واألنسجة بالمثل عن طريق تطبيق األحمال الميكانيكية) .االختالف المسبب للمرض هو في األساس وقت التعرض لألحمال الميكانيكية .مع الضرر الناتج عن

مهما وتأثيرات القصور الذاتي التي تؤدي إلى موجات
جدا على األنسجة واألعضاء في غضون جزء من الثانية .تلعب كتلة األشياء ًا
االصطدام ,يتم تطبيق حمولة ميكانيكية عالية ً
دور ً
الصدمة  /الضغط في األنسجة قد تتسبب في أضرار خارجية وداخلية عالية ,كل ذلك في غضون جزء من الثانية  32.ال يعتبر الضرر الناتج عن الصدمة إصابة ضغط ألن الضرر
األساسي يحدث خالل أجزاء من الثانية.
وظيفة التاريخية للضرر التي طورها ريسويك وآخرون آل 29يعتمد على الضغط المطبق على الجلد ومدة الضغوط المطبقة .استند تطويره على مالحظات األضرار السطحية (الجلدية)
في البشر .على الرغم من أن ريسويك وآخرون آل أشار  29إلى أن الوظيفة تصبح مقاربة (بمعنى أنها تذهب إلى ما ال نهاية) لفترات قصيرة من الضغط المطبق ,ونحن نفهم اآلن أن
الحد المطلق لحجم الضغط محدود كما هو موضح في الشكل  .2.3لذلك فإن منحنى ريسويك  29غير صحيح بمعنى أنه ال يعكس خطر تلف األنسجة في أقصى الحدود ,ال سيما في
مؤلما) لألنسجة على المستوى المجهري ,والتي يمكن رؤيتها بواسطة التصوير بالرنين
جدا  33,34.األحمال العالية بما يكفي يمكن أن تسبب ً
أوقات التحميل القصيرة ً
تلفا فورًيا ( ً
أيضا إلى موت الخاليا وأحداث تلف األنسجة ,كما هو معروف من التجربة
المغناطيسي أو التقنيات النسيجية .يمكن أن تؤدي األحمال الكبيرة المطبقة على فترات في حدود الدقائق ً
أيضا بدعم من التصوير بالرنين المغناطيسي والبيانات النسيجية من أنظمة النماذج الحية (نماذج هندسة األنسجة والحيوانات) .األحمال العالية ليست بالضرورة أحمال تأثير
السريرية و ً

صادمة ولكن يمكن أن تكون نوبات تشوه األنسجة الشديدة التي قد تحدث في الحاالت السريرية الشائعة (على سبيل المثال ,عند استخدام ألواح النقل ,ومقاعد المرحاض ,ومقاعد
يبيا أن األحمال المنخفضة مثل تلك التي
االستحمام ,وأقنعة األكسجين المفرطة ,واالنحناء على قضبان السرير وما إلى ذلك)  17,28,30,35.على العكس من ذلك ,من المعروف تجر ً
يوميا (على سبيل المثال ,من وزن المالبس أو من ارتداء النظارات أو الساعات أو المجوهرات) لن تؤدي إلى تلف األنسجة حتى 34 33
يتعرض لها األفراد األصحاء ً
بسبب التباين في التشريح الفردي ,وتحمل األنسجة والعوامل المربكة ,ال يمكن تحديد القيم الكمية العامة لعتبات تلف األنسجة كدالة للضغط ووقت التعرض ؛ لذلك ,لم يتم قياس محاور
مهما في التفاعالت مع األسطح الداعمة واألجهزة
الشكل  35 29 26. 2.3درجة الح اررة ,على سبيل المثال ,ثبت أن لها تأثير عميق على تحمل األنسجة لتلف الضغط ,وهذا يلعب ًا
دور ً
الطبية  37 36.وتشمل عوامل الخلط الداخلية األخرى أمراض األوعية الدموية الكبيرة واألوعية الدموية الدقيقة.

منحني ريسويك و روجرز

الضغط

مخاطر عالية لتلف األنسجة

منحنى جيفن

مخاطر منخفضة لتلف األنسجة

الوقت

الشكل  :2.3سلوك التسامح لألنسجة الرخوة المعرضة ألحمال ميكانيكية مستدامة
هندسيا للحيوانات واألنسجة ,على التوالي (التي تحمل عالمة "منحنى جيفين "),
استنادا إلى البيانات التجريبية من النماذج المصممة
نموذج صاغه ليندر جانز وآخرون 3 )2006( .ب و ً
ً
مقارن ًة بعتبة الضرر التاريخي التي تعتمد على الضغط ريسويك وروجرز المقترحة في السبعينيات.

يعد تقليل أحمال الضغط (الضغط) والقص عند السطح البيني بين الجسم والسطح الداعم أو بين الجسم والجهاز الطبي تدخالت سريرية صالحة لتقليل مخاطر اإلصابة بإصابات الضغط
مقياسا موثوًقا به لخطر انهيار األنسجة ,بالنظر إلى أن أحجام ضغط الواجهة المماثلة ستترجم إلى أحمال مختلفة من األنسجة الداخلية
 39.ومع ذلك ,فإن قياسات الضغط وحدها ليست
ً
اعتمادا على تشريحهم الداخلي (انحناء البروز العظمي ,والكتل وتكوين األنسجة الرخوة ,وخصائص ميكانيكا األنسجة الرخوة) لذلك ,ليس من المناسب الحكم على
لدى أفراد مختلفين
ً
بناء على ضغط الواجهة وحده ,أو حتى التعرض لضغط الواجهة بمرور الوقت49-41-16 .
خطر إصابة الفرد بتلف األنسجة ً

يمكن أن تؤدي قوى القص المرتفعة عند السطح البيني بين الجسم وسطح الدعم أو الجهاز الطبي إلى تفاقم التشوه الضار الناجم عن الضغوط العادية (الضغوط) وحدها 50 49 23 4.
اإلجهاد والضغوط الداخلية المجاورة للنقاط العظمية أعلى بكثير من تلك القريبة من السطح ,وترتفع مع مستوى حدة البروز العظمي ,بسبب تأثيرات تركيز اإلجهاد  53'51.هذه التركيزات
من اإلجهاد لديها القدرة على التسبب في تلف األنسجة العميقة قبل تلف األنسجة السطحية ,وقبل ظهور الضرر للعين المجردة 56-54 ,48-46 44-42.
قد تؤدي إصابات االحتكاك مثل البثور والسحجات إلى اضطراب وظيفة الحاجز للبشرة .وبالتالي ,فإن األسطح الداعمة التي تتميز بمعامالت عالية من االحتكاك ,أو التي يزيد معامل
إضافيا على تمزق الجلد ,وتكسر الجلد ,ووقوع العدوى بالتزامن مع الضغط 57 23 11 .قد يؤثر
خطر
االحتكاك فيها بشكل كبير بسبب البلل (العرق ,واإلف ارزات ,وسوائل الجسم) ,تمثل ًا
ً
تحمل الوزن المستمر ,بمفرده أو مع الرطوبة والبلل ,على سمات التضاريس الدقيقة (الخشونة) للجلد ,والتي بدورها تؤثر على معامل احتكاك الجلد بالسطح المالمس .التفاعالت معقدة
وتتجاوز نطاق هذا الفصل ,على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن هذه التفاعالت تساعد في تفسير سبب الخلط الشائع بين تلف الجلد المرتبط بالرطوبة واصابة الضغط  59.قد يؤدي
تلف الجلد المرتبط بالرطوبة إلى اإلضرار بوظيفة حاجز البشرة ,ومن ثم يهيئ األنسجة إصابة الضغط .مراجعة تفصيلية متاحة لسلوك الجلد المعرض لقوى االحتكاك في بيئة رطبة
والمخاطر المرتبطة به على تكسر الجلد 60 ,11 ,10
حساسية وتحمل الفرد
الفهم الحالي هو أن هناك اختالفات أساسية في مسببات إصابات الضغط السطحي مقارنة بإصابات الضغط في طبقات األنسجة العميقة  61.إصابات الضغط السطحي ناتجة في المقام
األول عن القص العالي على سطح الجلد ,في حين أن إصابات الضغط األعمق تنتج في الغالب عن الضغط المرتفع في الجمع .مع القص على السطح فوق النتوءات العظمية 53.
 72-62ستحدد خصائص الفرد أحجام األحمال الميكانيكية لألنسجة ,وتوزيع األحمال في األنسجة ,ووقت تعرض األنسجة لألحمال المستمرة وتحمل األنسجة المصابة إلى األحمال.
توجد عتبة تشوه ذات صلة من الناحية الفسيولوجية .أحدهما هو عتبة منخفضة تؤدي إلى انسداد األوعية الدموية مما يؤدي إلى تلف ناتج عن نقص التروية ؛ اآلخر هو عتبة أعلى
تؤدي إلى تلف الخاليا الناجم عن التشوه المباشر 78-31,73.
يؤدي نقص التروية الناتج عن التشوه المستمر لألنسجة الرخوة إلى نقص األكسجة ,وانخفاض اإلمداد بالمغذيات ,وضعف إزالة نفايات التمثيل الغذائي .الحرمان من المغذيات وانخفاض
مستوى األس الهيدروجيني نحو بيئة خارج الخلية أكثر حمضية بسبب تراكم النفايات سيؤدي في النهاية إلى موت الخاليا وتلف األنسجة  80 79 25-22.قوى وزن الجسم والتشوهات
المستمرة قد تغير خصائص تصلب الجلد حتى لو لم يحدث أي إصابة ,على سبيل المثال بسبب التغيرات في ترطيب الجلد  58.إذا تم تشكيل إصابة بسبب التشوهات المستمرة ,فقد
تتغير خصائص األنسجة الرخوة بشكل غير طبيعي .على سبيل المثال ,قد تظهر عضالت الهيكل العظمي مواقع موضعية "صالبة الموت" (أي تقلصات مرضية موضعية بسبب تدمير
أيضا إلى
أغشية األلياف العضلية) التي تضيف عدم التجانس إلى أنماط الحمل وتعزز تركيزات اإلجهاد العضلي التي تعرض األنسجة المجاورة للخطر .قد تؤدي التشوهات المستمرة ً

إعاقة األوعية اللمفاوية وتقليل التدفق اللمفاوي أثناء وبعد فترات التحميل المستمر ,مما يساهم بشكل أكبر في اإلجهاد الكيميائي الحيوي في األنسجة المشوهة .الهجرة الخلوية في نماذج
استنبات الخاليا ,خاص ًة األرومات الليفية 83 ,والتي قد تقوض محاوالت الجسم إلصالح التلف الدقيق وبالتالي تساهم في معدل تسريع شامل لتلف األنسجة في إصابات الضغط 19.
وغالبا باإلضافة إلى ذلك ,يوجد
عادة بإرواء األنسجة ,n
في المرضى المسنين وأولئك الذين يعانون من إصابة في الجهاز العصبي المركزي ,يتم تقليل كثافة الشعيرات الدموية مما يضر ً
ً
التهاب مزمن في األنسجة  1419.كال هذين العاملين يقلالن من تحمل األنسجة وكذلك القدرة على اإلصالح (على سبيل المثال .معدل تجنيد خاليا إصالح األنسجة) ,باإلضافة إلى
المساهمة الميكانيكية الحيوية للجلد الضامر منخفض القوة واألنسجة تحت الجلد لخطر انهيار األنسجة14.
تختلف المدة الزمنية التي يمكن أن تتحمل خاللها الخاليا واألنسجة نقص التروية دون حدوث أضرار ال رجعة فيها باختالف األنسجة التي يحتمل أن تكون متورطة في إصابات الضغط
(مثل العضالت والدهون والجلد) ,مع درجة الح اررة والرطوبة الممتصة للبشرة .أنسجة العضالت أكثر عرضة للتلف من أنسجة الجلد  84 27 22.الجلد أكثر صالبة من العضالت
والدهون وبالتالي يتشوه بدرجة أقل في معظم السيناريوهات ذات الصلة سريرًيا ,مثل قوى وزن الجسم أثناء الجلوس لفترات طويلة أو االستلقاء في السرير .في التجارب التي أجريت على
الحيوانات ,تم العثور على العالمات األولى للضرر اإلقفاري في العضالت الهيكلية بعد ساعتين إلى أربع ساعات من التشوه المستمر  25,38,75,76,79,80-22.تشوه العضالت في

سالالت أكبر من  ٪ 50تقر ًيبا على الفور يؤدي إلى تلف األنسجة على نطاق مجهري  30.في هذه الدرجة من اإلجهاد ,هناك عالقة قوية بين حجم اإلجهاد ومقدار الضرر الذي يلحق

ناتجا عن فقدان السالمة والدعم الهيكلي المقدم لجسم الخلية من قبل الهيكل
بالخاليا  /األلياف العضلية .من المحتمل ً
جدا أن يكون هذا الضرر المباشر الذي يلحق بالخاليا بسبب التشوه ً
أيضا بتمدد غشاء البالزما ,والذي يزداد عندما يتضاءل الدعم الهيكلي المقدم للغشاء من قبل الهيكل الخلوي ,ومسارات اإلشارات الداخلية المتعلقة
الخلوي .من المحتمل أن يكون مرتب ً
طا ً
بهذه التشوهات المفرطة التي تسبب موت الخاليا المبرمج 88-85- 73'35'28'21-20 .العمل األخير هو تطبيق النتائج من مجال البيولوجيا الميكانيكية المتنامي بسرعة لضغط
مسببات اإلصابة.

البحث الجاري :وجهات النظر الحالية والمستقبلية
يوفر مجال البيولوجيا الميكانيكية سريع النمو رؤى جديدة مهمة حول كيفية تسبب التشوه المباشر في إصابة الخلية وموتها .أوالً ,يولد علم األحياء الميكانيكي فهماً أساسياً جديداً لآلليات
التي تؤدي إلى موت الخاليا المبرمج في تكوين إصابات الضغط وتطورها نتيجة للتدهور التدريجي لهياكل الخاليا المعرضة لوزن الجسم أو قوى خارجية  86.ثانياً ,العمل الميكانيكي
البيولوجي المذكور أعاله له جانب انتقالي قوي ,في تقديم طرق جديدة للتدخالت على مستوى الخلية لزيادة تحمل الهياكل والعضيات الخلوية لألحمال الميكانيكية المستدامة .ثالثًا ,أشار
ميكانيكيا عن طريق تطبيق تشوهات  /سالالت ميكانيكية منخفضة المستوى وغير ضارة ,يسرع انتقال الخاليا إلى مواقع
مؤخر إلى أن تحفيز الخاليا
ًا
عمل علم األحياء الميكانيكي
ً
الضرر (في مزارع الخاليا المختبرية)  89.بالنظر إلى أن إصابة الضغط تتشكل عند معدل الخلية وموت األنسجة أكبر من معدل تجددها (أي من خالل تكاثر الخاليا والهجرة والتمايز),

فقد تكشف أبحاث البيولوجيا الميكانيكية عن المحفزات المثلى لتعزيز عمليات اإلصالح هذه ,ال سيما هجرة الخاليا في أعماق األنسجة المختلفة إلى موقع الضرر الدقيق في بداية إصابة
الضغط 89.
مؤخر التوازن في الفراغ الخاللي ,حيث يتم نقل العناصر الغذائية وفضالت المنتجات التي تعتبر بالغة األهمية الستتباب األنسجة
ًا
من مجاالت العمل األخرى التي تم التركيز عليها
الصحية .في إصابة الضغط المتكون ,يتأثر هذا التوازن بتفاعالت ضرر التشوه المباشر والضرر االلتهابي والضرر اإلقفاري .على وجه التحديد ,قد يتم إعاقة انتشار العناصر الغذائية,
وازالة النفايات ,والهرمونات التي تنظم التمثيل الغذائي للعضالت عن طريق التحميل الميكانيكي .تشوهات كبيرة في األنسجة الرخوة الحاملة للوزن تحت النتوءات العظمية تترجم إلى
تشوها للعضيات الخلوية ,على سبيل المثال تمدد كبير ألغشية البالزما الخلوية  99-93.التعرض المطول لسالالت غشاء البالزما
تشوهات خلوية كبيرة على النطاق الصغير وتسبب
ً
كبيرة الحجم قد تتداخل مع التوازن الخلوي الطبيعي ,وذلك بشكل أساسي من خالل التأثير على النقل عبر غشاء البالزما الذي يمكن أن يصبح أكثر نفاذية عندما يكون شديد التمدد .تم
تصور هذا وتحديد كميته في مزارع الخاليا التي تعرضت لتشوهات ذات صلة من الناحية الفسيولوجية لفترات من ساعتين إلى ثالث ساعات ,باستخدام عالمات الفلورسنت الجزيئية
الحيوية101 – 100 - 86 .
يؤدي تطور موت الخاليا ونخر األنسجة إلى تغيرات موضعية تدريجية في الخصائص الميكانيكية لألنسجة المصابة والتي بدورها يمكن أن تشوه توزيع اإلجهاد واإلجهاد ,ومن المحتمل
أن تؤدي إلى تفاقم اإلصابة ,على سبيل المثال ,من خالل تطور وذمة التهابية وتوضع تصلب الموتى في عضالت الهيكل العظمي  102'66'56'55'19.الوذمة االلتهابية الموضعية,
وهي واحدة من أولى عالمات موت الخاليا في إصابات الضغط ,يمكن اكتشافها عن طريق قياس عالمة فيزيائية حيوية تسمى السعة الحيوية لألنسجة .قد تؤدي فترة اإلقفار المطول إلى
زيادة درجة تلف األنسجة ألنها تنطوي على إطالق الجذور الضارة لألكسجين والسيتوكينات المسببة لاللتهابات 108 – 103.
دور في تطور إصابات الضغط .يشير المناخ المحلي إلى درجة الح اررة والرطوبة وتدفق الهواء
تشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أن المناخ المحلي بين الجلد والسطح الداعم يلعب ًا

تيبسا .الجلد الجاف
بجوار سطح الجلد .يؤثر المناخ المحلي للجلد على درجة ح اررة البشرة وترطيبها .مع زيادة درجة الح اررة والرطوبة ,يصبح الجلد أضعف (أكثر عرضة للخطر) وأقل ً
أيضا ألن الجلد الجاف يصبح أكثر هشاشة وعرضة للتشققات (الشقوق) .يؤثر المناخ المحلي للجلد على بنية الجلد ووظيفته واالستجابة للحمل الميكانيكي,
بشكل مفرط غير مرغوب فيه ً

وهو مناسب لجميع إصابات الضغط ,وليس فقط اإلصابات السطحية .تؤثر ظروف المناخ المحلي على الجلد ,على سبيل المثال ,على انتقال الحمل من الجلد إلى األنسجة العميقة,
وبالتالي خطر إصابة األنسجة العميقة.

مهما في التفاعالت الميكانيكية بين الجلد وسطح الدعم أو الجهاز الطبي أو
ال تزال خصائص المناخ المحلي األمثل موضع نقاش وبحث مستمر 109 .يلعب رطوبة الواجهة ًا
دور ً
المالبس .تظهر المواد ذات القابلية العالية للبلل بشكل عام زيادة أكبر في معامل االحتكاك عند تعرضها لظروف دافئة ورطبة 110 .تؤثر درجة ح اررة الجسم على إنتاج العرق .بالنظر
إلى أن تبخر العرق من الجسم يعتمد على الرطوبة المحلية والمحلية وكذلك التفاعالت مع المواد المالمسة (مثل المالبس ,والشراشف ,وغطاء وسادة الكراسي المتحركة وضمادات
الجرح) 111 ,يؤثر المناخ المحلي في النهاية على:


الخصائص االحتكاكية للجلد



مقادير قوى االحتكاك المؤثرة على الجسم



تشوهات األنسجة الناتجة عن أي حركة انزالق احتكاكية وقوة قص بين الجلد وسطح داعم أو جهاز طبي.

تمت مناقشة هذا من قبل جيفن وزمالئه  10,113760.بشكل عام ,هناك روابط قوية بين المناخ المحلي واالحتكاك ,وبالتالي أحمال األنسجة السطحية والداخلية ,وتعرض الخاليا الحية
لهذه األحمال الميكانيكية.
تتضمن سلسلة الضرر في إصابات الضغط ,الموضحة في الشكل  ,2.4الضرر المتسلسل المرتبط بالتشوه المباشر واالستجابة االلتهابية ونقص التروية  19.وتسلط الطبيعة المضافة
أيضا تفسير المخاطر
لهذه األضرار الضوء على أهمية تقليل التعرض لتشوهات األنسجة المستمرة والكشف المبكر عن الخلية وتلف األنسجة للوقاية الفعالة من إصابات الضغط .يجب ً
المرتبطة بالجراحة المطولة (التشوهات المستمرة لألنسجة الرخوة في جسم الفرد غير المتحرك) ,وبعض األدوية التي تؤثر على وظائف الجهاز االلتهابي (مثل المنشطات والعالج

الكيميائي) أو نظام األوعية الدموية (على سبيل المثال ,مقابض األوعية) من سلسلة الضرر الموصوفة أعاله ومكوناتها الرئيسية الثالثة ؛ وهي التشوه وااللتهاب ونقص التروية .يمكن
تصنيف أمثلة تقنيات الوقاية من إصابات الضغط الحالية إلى تلك التي تقلل من التعرض لتشوهات األنسجة المستمرة وتلك التي تستهدف المؤشرات الحيوية لموت الخاليا المبكر لمنع
تطور الضرر.
تعتمد ترجمة نتائج العلوم األساسية إلى التقنيات الطبية على فهم مسببات إصابات الضغط .هذا يسهل بعد ذلك تطوير أجهزة وبروتوكوالت أفضل للوقاية من إصابات الضغط .مراجعة
مثل هذه التقنيات واألجهزة الطبية ذات الصلة خارج نطاق هذا الفصل .تم استكشاف الروابط بين مسببات إصابة الضغط واالستراتيجيات الوقائية في فصول أخرى من هذا الدليل
اإلرشادي.

نطاق واسع

نخر األنسجة على

نطاق متناهي الصغر

موت الخاليا على

 ,حجم األنسجة الميتة  ,إلخ).

(دقائق إلى ساعات)
الشكل  :2.4العوامل المساهمة في تلف الخاليا ونخر األنسجة في إصابات الضغط
 - ¥هناك ثالثة مساهمين رئيسيين في تلف الخاليا ونخر األنسجة التي تم تحديدها في إصابات الضغط في نماذج زراعة الخاليا والنماذج الحيوانية وأعمال هندسة األنسجة

والنمذجة الحسابية:

(ط) التشوه المباشر واالستجابة االلتهابية ونقص التروية .التشوه المباشر هو العامل األولي الذي يبدأ في إلحاق الضرر بالخاليا واألنسجة عند النقطة الزمنية ويتطور بمعدل أ.
( )2يحدث الضرر المرتبط باالستجابة االلتهابية في المرتبة الثانية عند نقطة زمنية معينة ويتطور بمعدل .p
( )3الضرر اإلقفاري هو التالي الذي يظهر في نقطة زمنية نقص ويتطور بمعدل.

تشرح المساهمات المجمعة لهؤالء المساهمين الثالثة في الضرر عند نقاط زمنية متسلسلة الطبيعة غير الخطية للخلية التراكمية وتلف األنسجة في إصابات الضغط .سيتسارع هذا
الضرر من المقياس الجزئي إلى المقياس الكلي ويتفاقم في النهاية بمعدل  .a + p + yمستنسخة بإذن.

أيضا تفاعالت معقدة (غير معروضة هنا) والتي قد تحدث بين مكونات الضرر الثالثة المذكورة أعاله .على سبيل المثال ,يمكن أن ينتج نقص التروية عن طريق تشوهات
هناك ً
األوعية الدموية كسبب مباشر ,ولكن اإلقفار يتأثر بعد ذلك بشكل أكبر بعملية االلتهاب المتطورة حيث أن الخاليا البطانية (التي تصنع جدران الشعيرات الدموية) تطور فجوات في
الخلية ,استجابة لإلشارات االلتهابية.
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السكان الذين يعانون من ضغوط محددة ومتعلقة باالحتياجات المرتبطة باإلصابة
المقدمة
في حين أن معظم التوصيات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي ذات صلة بجميع األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة
بها ,فمن المسلم به أن بعض األفراد لديهم احتياجات محددة متعلقة بإصابات الضغط ,بسبب حالتهم السريرية أو العمر أو بيئة الرعاية .تضمنت
النسخة السابقة من هذا الدليل فصوالً خاصة بمجموعة من الفئات السكانية الخاصة .ومع ذلك ,في معظم الحاالت ,تكون االحتياجات المحددة المتعلقة
غالبا ما تكون األدلة الناشئة
بإصابات الضغط لفئات معينة من السكان باإلضافة إلى ممارسات الرعاية العامة القائمة على األدلة بدالً من استبدالهاً .
عن الدراسات التي أجريت على مجموعة سكانية واحدة ذات صلة بالمجموعات األخرى المعرضة للخطر أو التي تعاني من إصابات الضغط ,ويتم
استقراء العديد من توصيات الرعاية من األدلة في مجموعة من المجموعات السكانية الخاصة .في هذا اإلصدار من الدليل ,تم دمج التوصيات الخاصة
بفئات معينة من السكان في فصول الدليل ذات الصلة .في حالة وجود دليل محدد وفريد للوقاية من إصابات الضغط وعالجها في مجموعة سكانية
معينة ,يتم تقديم التوصيات الخاصة بهذه الفئة من السكان في الفصل ذي الصلة .كما تشير اعتبارات التنفيذ في هذا المبدأ التوجيهي إلى أي تغيير في
تنفيذ التوصية عند رعاية مجموعات سكانية معينة .الفئات الخاصة التي تم النظر فيها على وجه التحديد تشمل:


األفراد المصابين بأمراض خطيرة



األفراد المصابون بإصابة في النخاع الشوكي



األفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية



األفراد المصابون بالسمنة



حديثي الوالدة واألطفال



األفراد في المجتمع ورعاية المسنين ومؤسسات إعادة التأهيل



أفراد في غرفة العمليات



األفراد العابرون.

سيوفر هذا الفصل خلفية عن القضايا ذات األهمية للسكان الخاصة التي تم أخذها في االعتبار عند تطوير هذا الدليل اإلرشادي.
األفراد المصابين بأمراض خطيرة
يعتبر األشخاص ذوو الحاالت الحرجة ,الذين تتم رعايتهم في وحدات العناية المركزة لمجموعة فرعية فريدة من األفراد في المستشفيات ويمثلون المرضى
مرضا في نظام الرعاية الصحية .يمكن للمرض الحرج أن يجعل الفرد غير مستقر من الناحية الفسيولوجية التي تتطلب العالج بطرق اجتياحية
األكثر ً

مثل التهوية الميكانيكية ,وعوامل الضغط الوعائي ,واألكسجين الغشائي خارج الجسم ,ومضخة البالون داخل األبهر ,وأجهزة مساعدة البطين األيسر ,أو
العالج المستمر الستبدال الكلى .أو بطء القلب ,ونقص األكسجة في الدم ,ونقص أو ارتفاع الح اررة ,ووقت إعادة الملء الشعري لفترات طويلة ,وقلة
البول ,والحالة العقلية المتغيرة كلها مؤشرات على عدم االستقرار الفسيولوجي والديناميكي 2 ,وقد تكون نتيجة لحاالت مثل فقدان الدم الحاد أو حاالت
إضافيا لشخص مصاب بالفعل بخطر
مرضيا
تهديدا
الصدمة أو انخفاض مقاومة األوعية الدموية الجهازية من تعفن الدم .يمثل تطور إصابة الضغط
ً
ً
ً
شديد.

تم اإلبالغ عن معدالت إصابات الضغط في مجتمع الرعاية الحرجة باعتبارها واحدة من أعلى المعدالت بين األفراد في المستشفى  5-3.أفادت مراجعة
شاملة لدراسات انتشار إصابات الضغط حتى عام  2013أن نطاًقا يتراوح من  6 ٪13.1إلى  .٪45.5أفاد مسح االنتشار الشامل ( 18مرفًقا) الذي

أجري في وحدات العناية المركزة األسترالية من المستوى األول إلى الثالث عن انتشار إصابات الضغط من الفئة  /الوالية الثانية أو أكبر بنسبة ,٪11
والتي كانت  3.8مرة (االختطار النسبي  ٪ 95المجال العددي للثقة  2.7إلى  5.4أعلى من وحدات العناية غير المركزة في نفس المرافق  8.أظهر
مسح آخر تم إجراؤه على مدى  8.5سنوات في مستشفى أسترالي (العدد =  )5280حدوثًا أعلى بمقدار  10أضعاف إلصابات الضغط المكتسبة في
مرافق العناية المركزة مقارن ًة بالعام عنابر المستشفى 9
ُيعزى ارتفاع معدل إصابات الضغط في أماكن الرعاية الحرجة إلى ارتفاع مستوى عبء المرض  /المرض ؛ عدم استقرار الدورة الدموية الذي يتطلب
استخدام األدوية الفعالة في األوعية ؛ ضعف نضح األنسجة واألكسجين ؛ تجلط الدم والمواجهات المتكررة مع عوامل الخطر المتعددة المصاحبة لتطور
محدودا أو حتى موانع .بالنسبة لألفراد
إصابات الضغط التي يعاني منها هؤالء السكان  10,11باإلضافة إلى ذلك ,قد يكون تنفيذ بعض التدابير الوقائية
ً

المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من فشل نظام متعدد األعضاء ,يمكن أن يساهم ضعف أكسجة األنسجة والتروية في `` فشل الجلد '' ,وبالتالي
قد يكون تطور اإلصابة المرتبطة بالضغط نتيجة حتمية وقد يحدث تلف الجلد بشكل مستقل عن الضغط الخارجي على عدم التحميل األسطح.
نظر
يجب تزويد األفراد المصابين بأمراض خطيرة والمعرضين لخطر إصابات الضغط بالتدابير الوقائية الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي .ومع ذلكً ,ا
غالبا ما تحتاج التدخالت القائمة على
غالبا ما تكون غير قابلة للتعديل) التي تواجهها هذه الفئة الخاصة من السكانً ,
لعوامل الخطر اإلضافية (والتي ً

المخاطر إلى تكثيفها ,ويجب توفير التدخالت الخاصة باالحتياجات الفريدة لألفراد المصابين بأمراض خطيرة .على وجه الخصوص ,يحدد فصل إعادة
التموضع والتعبئة المبكرة التوصيات الخاصة باألفراد المصابين بأمراض خطيرة.
تمت دراسة العديد من التدخالت الوقائية في مجموعات الرعاية الحرجة ,وهذا البحث يدعم التوصيات العامة في جميع أنحاء الدليل اإلرشادي .والجدير
بالذكر أن األبحاث الحالية حول الفعالية السريرية وفعالية التكلفة للوقاية من الضمادات العجزية والكعب في األفراد المصابين بأمراض خطيرة مقدمة في
فصل العناية الوقائية بالبشرة .يتضمن الفصل الخاص بإصابات الضغط المرتبطة باألجهزة مناقشة البحث الحالي حول الوقاية من إصابات الضغط
تحت األجهزة التي توجد عادة في الفئات السكانية المصابة بأمراض خطيرة (على سبيل المثال ,أنابيب القصبة الهوائية وأنابيب القصبة الهوائية) .في
حين أن التوصيات تعتبر ذات صلة بجميع األشخاص الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بها ,إال أنها ذات صلة خاصة
بظروف الرعاية الحرجة.
األفراد المصابون بإصابة في النخاع الشوكي
األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي (اصابات النخاع الشوكي) معرضون لخطر متزايد من اصابات الضغط بسبب الجمود ,انخفاض
شهر من اصابات النخاع الشوكي اكثر من
االحساس وتغير الفيزيولوجيا المرضية التي تجعل الجلد عرضة لالنهيار .احتمالية حدوثه خالل اثني عشر ًا
االشخاص الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي طويله .استراتيجيات 16 ,15 ,والوصول الى اسطح الدعم المناسبة  15كلها مرتبطة بحدوث
اصابات الضغط ونتائج الشفاء لدى االفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي.
خالل مرحلة االستشفاء ,تختلف معدالت االنتشار .في دراسة قاعدة بيانات أمريكية كبيرة ,تم اإلبالغ عن انتشار إصابات الضغط المكتسبة من
المستشفى  /المرحلة الثالثة أو الرابعة بنسبة  ٪95( ٪1.48المجال العددي للثقة  ٪1.14إلى  17. )٪1.92في دراسة استمرت سبع سنوات أجريت في
ستة مراكز للصدمات في الواليات المتحدة .الواليات المتحدة (ن =  ,)411تم اإلبالغ عن إصابات الضغط كمضاعفات لـ  ٪2.6من األفراد المصابين
أيضا على مدخالت قاعدة البيانات ,كان انتشار إصابات الضغط في منشأة
بإصابات النخاع الشوكي  18.في دراسة انتشار النقطة التي اعتمدت ً
متخصصة في اصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة  19. ٪ 12معدالت االنتشار هذه كلها خاصة بالموقع ,والتفسير معقد بسبب اختيار
السكان والطرق المختلفة المختلفة لتحديد إصابات الضغط وحساب معدالت االنتشار .بعد الخروج من المستشفى ,يصعب التأكد من انتشار إصابات
الضغط في المجتمع .في دراسة جماعية أجريت في تايالند ٪42 ,من المشاركين على كرسي متحرك (ن =  )50تعرضوا إلصابة ضغط خالل ستة

أشهر من خروجهم من مركز إعادة التأهيل  20.دراسة ثانية أجريت على األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي في تايالند (ن =  )129عن معدل
ذاتيا  21.ومع ذلك ,فإن التنوع الواسع لنماذج الرعاية والوصول إلى الموارد يقلل من تعميم معدالت
بناء على مسح تم اإلبالغ عنه ً
انتشار قدره ً ٪26.4
االنتشار.
خطر اصابات الضغط يؤثر على المصابين باصابات النخاع الشوكي في كل مرحلة من مراحل رعايتهم .بلوميس وآخرون ( )2011وجد  19أن تلقي
الرعاية الحادة في منشأة خاصة بإصابات النخاع الشوكي في وقت إصابة العمود الفقري يقلل بشكل كبير من خطر اإلصابة بالضغط بحلول الوقت
الذي وصل فيه الفرد إلى مرحلة إعادة التأهيل من رعايته ( ٪12مقابل  ٪34لألفراد تم االعتناء به في منشأة رعاية حادة غير المصابين باصابات
النخاع الشوكي ,ضغط < .)0.001ومع ذلك ,ريتشارد دينيس وآخرون 22 )2016( .لم يالحظ نوع مرفق الرعاية ليكون له تأثير على مخاطر إصابة
الضغط .في دراستهم التي دامت خمس سنوات على األفراد في الرعاية التأهيلية (العدد =  ,)123كانت نسبة األرجحية [أو] لتجربة إصابة الضغط في
منشأة متخصصة مقارنة بالمنشأة غير المتخصصة  ٪95( 0.059المجال العددي للثقة  0.01إلى .)0.27
في المراحل الحادة ,تزيد استراتيجيات إدارة اصابات النخاع الشوكي المشتبه بها من مخاطر العديد من النتائج السلبية ,أحدها هو انهيار الجلد المرتبط
بالضغط والقص .تم تضمين التوصيات بشأن استخدام اللوح الخلفي لتقليل حركة العمود الفقري في مرحلة الرعاية الحادة في فصل المبادئ التوجيهية
حول أسطح الدعم .يتم تضمين التوصيات بشأن استخدام أطواق عنق الرحم لتثبيت العمود الفقري في الفصل التوجيهي حول إصابات الضغط المرتبطة
بالجهاز.
أثناء مرحلتي التعافي واعادة التأهيل ,فإن اإلقامة لفترة أقصر في الرعاية الحادة تقلل من خطر اإلصابة بإصابة ضغط 24 23 19 13 ,إذا أصيب
الفرد بالضغط ,تصبح مدة اإلقامة في الرعاية الحادة أطول بشكل ملحوظ ,وتطول فترة التعافي .كما ارتبط الجمود الشديد والقيود في أداء أنشطة الحياة
اليومية بمعدالت أعلى إلصابة الضغط وعدوى إصابة الضغط في دراسات أخرى.
خطر بعد خروجهم من مرفق الرعاية الصحية ,يواجه األفراد المصابون
ًا
على عكس العديد من األفراد اآلخرين الذين لم تعد إصابات الضغط تشكل

مصابا بإصابات النخاع
فردا
بإصابات النخاع الشوكي ًا
خطر مدى الحياة يؤثر على حياتهم اليومية .في دراسة طولية أجريت فيها مقابلة معمقة مع ً 30
ً
الشوكي في الواليات المتحدة ,جاكسون وآخرون 26 )2010( .أشار إلى أن خطر إصابات الضغط كان ُينظر إليه على أنه خطر دائم ,وأن األفراد
متحمسا ,وبدء تغييرات إيجابية في نمط الحياة ,وتحديد
توتر بين العيش حياة كاملة وتجنب المواقف التي تعرضهم لخطر أكبر .كونك
غالبا ما يواجهون ًا
ً
ً
األهداف وفهم مخاطر إصابة الضغط كلها مرتبطة بحالة خطر إصابة ضغط أكثر إيجابية لألفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي في كل من
كثير ما يبلغون عن العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية والخدمات والموارد والدعم 28-26
دراسة جاكسون وآخرينً .ا
وجد ماثيو ( 16 )2013أن  ٪65من جميع إصابات الضغط يمكن أن تُعزى إلى ممارسات تخفيف الضغط الضعيفة في مجموعة من األفراد (ن =

 )108مع اصابات النخاع الشوكي الذين يتلقون إعادة التأهيل .إن تشجيع استخدام المعدات المناسبة ,خاصة الكراسي المتحركة ووسائد إعادة توزيع
الضغط ,واستخدام إعادة التموضع المنتظم والفعال هي متطلبات أساسية لألفراد المتعايشين مع اصابات النخاع الشوكي .تقدم فصول المبادئ التوجيهية
دعم األسطح واعادة التموضع والتعبئة المبكرة توصيات ذات صلة خاصة لألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي ,بما في ذلك التوصيات بشأن
مستمر من أجل تعزيز
ًا
مطلبا
اختيار المعدات ,واعادة الوضع في وضع الجلوس ومناورات تخفيف الضغط .كما تعد تلبية احتياجات التعليم ونمط الحياة
ً

الكفاءة الذاتية في الوقاية من إصابات الضغط .يتضمن فصل الدليل حول جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم توصيات ذات صلة باألفراد المصابين
باصابات النخاع الشوكي .التوصيات الواردة في األقسام األخرى من الدليل هي أيضا مناسبة بشكل عام لألفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي.
ما يصل إلى  ٪95من األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي سوف يتعرضون إلصابة ضغط في مرحلة ما خالل حياتهم  12.تجربة التعرض
إلصابة ضغط تم وصفها من قبل األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي (ن =  )19في إستكشاف نوعي أجراه دان وآخرون 29 )2009( .وصف

المشاركون التقليل من خطر إصابات الضغط ونقص المعرفة فيما يتعلق بالوقاية واإلدارة .وصفوا تجنب االنزعاج االجتماعي كعامل مساهم في زيادة
الضغط على اإلصابة ,وكذلك المساعدة الطبية غير الكافية ,والطلب المتنافس إلدارة األمراض المصاحبة  29.في دراسة كندية 30 ,التكلفة المالية
المرتفعة المرتبطة بإدارة األفراد المجتمعيين مع اصابات النخاع الشوكي الذين عانوا من إصابة ضغط كاملة .تم اإلبالغ عن تكاليف شهرية تبلغ حوالي
 4700دوالر (دوالر كندي في عام  ,)2010منها  ٪59تُعزى إلى تكلفة الرعاية الصحية المهنية ودخول المستشفى  30.اتخاذ ق اررات الرعاية لتعزيز
الشفاء ,وال سيما معالجة صعوبة التئام إصابات الضغط العجزي ,في الفصل التوجيهي حول إعادة التموضع والتعبئة المبكرة.
األفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية
نهجا متعدد التخصصات يوفر الراحة والدعم لألفراد المصابين بمرض خطير أو مزمن .تعرف منظمة
تقدم كل من الرعاية التلطيفية ورعاية المسنين ً
الصحة العالمية و الرعاية التلطيفية بأنها "نهج يحسن نوعية حياة المرضى وأسرهم الذين يواجهون المشكلة المرتبطة باألمراض التي تهدد الحياة ,من
خالل الوقاية من المعاناة وتخفيفها عن طريق التحديد المبكر والتقييم الدقيق وعالج اآلالم والمشكالت األخرى ,الجسدية والنفسية االجتماعية والروحية ".
 31يمكن أن تبدأ الرعاية التلطيفية عند التشخيص وفي نفس الوقت عالج األمراض الخطيرة .تقدم رعاية المسنين رعاية داعمة لألفراد في المرحلة
األخيرة من مرض عضال وتركز على الراحة ونوعية الحياة ,بدالً من العالج .الهدف هو تمكين المرضى من الشعور بالراحة وعدم الشعور باأللم,
بحيث يعيشون كل يوم على أكمل وجه ممكن .تبدأ رعاية نهاية العمر  /رعاية المسنين بعد توقف عالج المرض وعندما يكون من الواضح أن الشخص
لن ينجو من المرض (عادةً عندما ُيتوقع أن يعيش الشخص  6أشهر أو أقل).
مكانا عالي الخطورة لتطوير إصابات الضغط ,حيث يعاني األفراد في نهاية العمر من فشل نظام األعضاء .الجلد هو أكبر عضو
تعتبر رعاية المسنين ً
في الجسم ,وهو عرضة للفشل مثل أي عضو آخر .وبسبب هذا ,فإن انهيار الجلد أمر ال مفر منه للعديد من األفراد في نهاية العمر 40-32 ,والشفاء

اقعيا45 .
غالبا ليس هدًفا و ً
ً
تشمل مجاالت الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ذات األهمية الملحوظة لألفراد في أماكن الرعاية التلطيفية تحديد أهداف الرعاية الفردية و  /أو
غير الرسمية لمقدمي الرعاية ,والتي تمت مناقشتها في فصل الدليل اإلرشادي تقييم إصابات الضغط ومتابعة التعافي .يعتبر الفصل الخاص بتقييم األلم
أيضا باألفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية.
وعالجه وثيق الصلة ً
األفراد الذين يعانون من السمنة
حاليا في بلدان ترتبط فيها زيادة الوزن أو السمنة بمعدل
لقد زادت السمنة بشكل كبير في العقود القليلة الماضية  46.يعيش  ٪65من سكان العالم ً
عرف منظمة الصحة العالمية زيادة الوزن والسمنة على أنهما أمران غير طبيعي أو تراكم الدهون المفرط الذي قد
وفيات أكبر من نقص الوزن  47.تُ ّ

يضر بالصحة  47.في اإلعدادات السريرية ,يتم تحديد السمنة من خالل مؤشر كتلة الجسم أو تقييم تكوين الجسم أو نهج آخر تم التحقق من صحته.
حددت منظمة الصحة العالمية ثالثة تصنيفات لشدة الوزن الزائد عند استخدام مؤشر كتلة الجسم لتعريف السمنة47 :


السمنة  :1مؤشر كتلة الجسم  30.0إلى  34.9كجم  /م 2



السمنة  :2مؤشر كتلة الجسم من  35.0إلى  39.9كجم  /م 2



السمنة  :3مؤشر كتلة الجسم>  40.0كجم  /م .2

تحديا لكل من المرضى ومقدمي الرعاية األولية .هؤالء المرضى لديهم متطلبات رعاية صحية محددة
يمكن أن تمثل رعاية الفرد المصاب بالسمنة
ً
تختلف عن تلك الخاصة باألفراد ذوي الحجم القياسي .تتأثر هذه التحديات بالنظام الغذائي المتغير للمريض ,وحالة التنقل ,وشكل الجسم ,والوزن,
واألمراض المصاحبة األخرى المتعلقة بالصحة.
تُعد محدودية أو عدم توفر المعدات مثل السرير الخاص بنوع معين ,وأسطح الدعم ,وأجهزة التنقل تحديات إضافية لمقدمي الرعاية األساسيين.
يؤدي نقص المعدات أو توافرها المحدود لألشخاص الذين يعانون من السمنة إلى صعوبة في إدارة إصابات الضغط الموجودة ومنع المزيد من انهيار
الجلد .باإلضافة إلى ذلك ,يجب مراعاة مخاطر الصحة المهنية لمقدمي الرعاية األساسيين عند اختيار المعدات لهؤالء األفراد.
إن إدراك االحتياجات المحددة للفرد المصاب بالسمنة سيضمن اتباع نهج استباقي لمنع الضرر الذي يلحق بالجلد وتحسين جودة الرعاية لهذه المجموعة
المحددة من المرضى.
ترتبط السمنة بالعديد من المشاكل واألمراض الصحية للجلد واألنسجة ؛  48ومع ذلك ,فإن العالقات السببية الدقيقة بين السمنة وتطور إصابات الضغط
بناء على نمذجة العناصر المحدودة ,و  49من البيانات الوبائية ,و  50والخبرة السريرية ,يبدو أن هناك عالقة على شكل حرف  Uبين
غير واضحةً .
جدا والذين يعانون من زيادة الوزن إلى السمنة لخطر اإلصابة بالضغط
مؤشر كتلة الجسم وحدوث إصابة الضغط .يتعرض كل من األشخاص النحيفين ً

العالي مقارنة باألفراد ضمن نطاق مؤشر كتلة الجسم الطبيعي .ومع ذلك ,في حين تم إثبات االرتباط بين نقص الوزن وزيادة خطر اإلصابة بالضغط,

وضوحا.
يبدو أن األدلة التي تدعم العالقة مع السمنة أقل
ً
ثانويا لدراسة
أظهرت الدراسات الوبائية وجود عالقة قوية أو ضعيفة أو معدومة بين السمنة واصابات الضغط  53-51كومفر حيث أجرى 54
ً
تحليال ً
جماعية (ن =  )3214حول عوامل الخطر إلصابات الضغط ووجدت نسبة أرجحية مخفضة ( )ORإلصابات الضغط لدى األفراد الذين يعانون من
السمنة المفرطة (معدل نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 0.70, 95المجال العددي للثقة  0.40إلى  ,)1.0مما يشير إلى أن السمنة قد تكون عامالً وقائياً.
التفسيرات المحتملة لهذه النتائج هي أن مناطق الجلد غير القابلة للمقارنة ,وفئات  /مراحل إصابات الضغط غير القابلة للمقارنة ,واستخدام حدود وفئات
مختلفة لمؤشر كتلة الجسم.
غالبا ما يزداد القص واالحتكاك ألن الشخص المصاب بالسمنة يميل إلى سحب كعوبه وعجزه عند النهوض من السرير .يزيد الضغط المتزايد على
ً
أيضا على التنفس بسبب
األمعاء والمثانة من وزن البطن من خطر سلس البول اإلجهادي والتعرق ,مما يزيد من خطر نقع الجلد .يمكن أن تؤثر السمنة ً
ضعف حركة الحجاب الحاجز وما يتبع ذلك من ضعف نضح األنسجة.

هناك مجموعة صغيرة ولكنها متزايدة من األبحاث حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها لدى السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة والتي قدمت
توصيات عامة واعتبارات تنفيذية في جميع أنحاء الدليل اإلرشادي .يتضمن الفصل الخاص بأسطح الدعم بيانات الممارسات الجيدة والتوصيات بشأن
اختيار األسطح الداعمة لألفراد المصابين بالسمنة.
حديثي الوالدة واألطفال
إصابات الضغط هي مصدر قلق كبير لسكان األطفال .من المهم التعرف على مخاطر إصابات الضغط عند حديثي الوالدة واألطفال .إن عدم الوعي
بالمخاطر أو اإلدراك بأن إصابات الضغط ليست مصدر قلق لهذه الفئة الخاصة من السكان يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المهنيين الصحيين ومقدمي
الرعاية غير الرسميين ألهمية تقييم الجلد والرعاية الوقائية56 .

تم اإلبالغ عن معدالت وقوع إصابات الضغط من  ٪0.29إلى  ٪27في األدبيات  57.معدالت انتشار إصابات الضغط لدى األطفال المبلغ عنها في
األدبيات الدولية منذ عام  2000تتراوح من  58 ٪0.47إلى  59 ,٪75مع أعلى معدل انتشار تم اإلبالغ عنه عند الولدان واألطفال المصابون
بأمراض مزمنة  57.على سبيل المثال ,حبيب هللا وآخرون 60 )2016( .ذكرت أن  ٪90.9من إصابات الضغط التي تم تحديدها في دراسة انتشار
في مستشفيين لألطفال كانت لدى األطفال في أجنحة الرعاية الحرجة .كما أن األطفال الذين لديهم أجهزة طبية أكثر عرضة لإلصابة بإصابات الضغط
61
يتمتع جلد حديثي الوالدة بشكل عام ببشرة متطورة بشكل جيد وقرنية فوالذية ,على الرغم من أنه ال يزال يتطور  62.حديثي الوالدة المبتسرين لديهم جلد
مغطى بطبقة أقل من الطبقة القرنية ,وبالتالي يؤدي وظيفة حاجز غير مكتمل وهشاشة متزايدة 62,63 .الجلد غير الناضج يعاني من ضعف.
الخصائص الح اررية وزيادة النفاذية ,مما يؤدي إلى اختالل توازن الماء والكهارل 62 .تعتبر خصائص الجلد الوقائية واالمتصاصية مصدر قلق خاص
وقشور ,وهو ما تتم معالجته بشكل عام من خالل إدارة الرطوبة في بيئة العناية المركزة
ًا
في عمر الحمل أقل من 32
أسبوعا .قد يكون الجلد أكثر جفافاً
ً
أيضا معرضون
لحديثي الوالدة .يعرض الجلد غير الناضج حديثي الوالدة لخطر أكبر لتلف الجلد من الضغط والقص  62,63.حديثي الوالدة واألطفال ً
نسبيا ومحيط الرأس األكبر ,مما يزيد من خطر اإلصابة بالقفا إصابات الضغط 64 60 56
لخطر إصابات الضغط بسبب مساحة سطح الجلد األكبر ً

تمت مناقشة عوامل الخطر إلصابات الضغط الخاصة بحديثي الوالدة واألطفال ,وخاصة أولئك الموجودين في وحدة العناية المركزة ,في الفصل
أيضا تقييم مخاطر إصابات الضغط ,ويقدم مبادئ عامة تنطبق على كل من
التوجيهي عوامل الخطر وتقييم المخاطر .يناقش هذا الفصل من الدليل ً
البالغين والولدان واألطفال ,باإلضافة إلى أدوات تقييم مخاطر إصابة الضغط الخاصة باألطفال .تمت مناقشة المخاطر الخاصة التي يتعرض لها
سنا من األجهزة الطبية في فصل اإلصابات المرتبطة باألجهزة.
الولدان واألطفال األصغر ً
يتعرض األطفال حديثي الوالدة واألطفال لخطر أكبر لإلصابة بنقص التغذية بسبب زيادة المتطلبات الغذائية لكل وحدة وزن لتلبية احتياجات النمو
الطبيعية ,فضالً عن قلة الشهية والتناول الغذائي .باإلضافة إلى ذلك ,يعاني األطفال المصابون بالضغط أو المعرضون لخطر اإلصابة به في الغالب
من أمراض مصاحبة حادة أو مزمنة تؤثر على كل من االحتياجات الغذائية والقدرة على تلبية هذه االحتياجات .رعاية الولدان واألطفال الصغار في
سياق الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
أيضا لخطر متزايد من التلف بسبب تجريد البشرة من ضمادات الجروح أو السمية من التعرض للعوامل الموضعية6263 .
تتعرض البشرة غير الطبيعية ً
دائما مراعاة هذه المخاطر عند إدارة العناية بالبشرة وتطبيق المنتجات على جلد حديثي الوالدة واألطفال الصغار .يجب أخذها في االعتبار عند
يجب ً
تطبيق التوصيات الواردة في فصل اإلرشادات حول ضمادات الجروح ,وتلك المتعلقة بالضمادات الوقائية التي تمت مناقشتها في فصول الدليل ,العناية
أيضا مراعاة مالءمة المنتجات للتطبيق على البشرة الضعيفة غير الناضجة
الوقائية بالجلد ,اإلصابات المتعلقة باألجهزة واصابات ضغط الكعب .يجب ً

عند تطبيق التوصيات الواردة في الفصل التوجيهي "العدوى واألغشية الحيوية".

مهما في تحديد أهداف الرعاية وتخطيط الرعاية ,وخاصة عندما يكون
يلعب مقدمو الرعاية غير الرسميين (مثل الوالدين وأفراد األسرة اآلخرين) ًا
دور ً
مجتمعيا ,في تقديم الرعاية للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تعد مشاركة أسرة الطفل أو الوصي القانوني للطفل في جميع جوانب الرعاية
الطفل
ً
أمر بالغ األهمية .الفصل التوجيهي الذي يتناول تعليم المريض ومقدمي الرعاية غير الرسمي ,وجودة الحياة ,والرعاية الذاتية والتعليم ,له أهمية خاصة
ًا

لهذه الفئة من السكان.

األفراد في المجتمع ,رعاية المسنين ومراكز إعادة التأهيل

اسعا من اإلعدادات التي تختلف
تشير اإلعدادات المجتمعية إلى األفراد الذين يتلقون الرعاية داخل المجتمع .يغطي مصطلح "إعداد المجتمع" نطاًقا و ً
باختالف المناطق الجغرافية .في سياقات جغرافية مختلفة ,يمكن أن يشمل مصطلح اإلعداد المجتمعي الرعاية المنزلية ,واإلقامة المدعومة ,ورعاية
المسنين أو اإلعاقة السكنية ,والممارسة العامة ,ووحدات الرعاية التلطيفية ,ورعاية إعادة التأهيل والخدمات الطبية  /التمريضية الزائرة  66.الكثير من
األبحاث حول األفراد في يشمل المجتمع كبار السن الذين يعيشون في رعاية المسنين الذين يقدمون مستويات مختلفة من الدعم السريري واألفراد في
إعادة التأهيل .في العديد من هذه البيئات المجتمعية ,تكون إصابات الضغط معقدة لمنعها وتقييمها وعالجها بسبب مجموعة واسعة من العوامل
المساهمة والتركيبة السكانية لألفراد الذين قد يكونون في خطر أو يعانون من إصابة الضغط .خالل المناقشة في هذا القسم من الدليل ,تم استخدام
أوصاف المكان كما ورد في األدبيات.
فردا يعيشون مع إصابة في النخاع
السكان المجتمعيون الذين تم تحديدهم على أنهم أكثر عرضة لخطر إصابات الضغط تشمل كبار السنً 67 ,
الشوكي  15,29,30,68-72واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو الجسدية تشير استطالعات الوقوع إلى إحصائيات متنوعة للغاية حول األفراد الذين

يعيشون في المجتمع .االختالفات في معدالت االنتشار والوقوع تتعلق بنوع السكان المرتكز على المجتمع المدروس ,وطرق تحديد إصابات الضغط
(على سبيل المثال ,استبيانات المرضى مقابل الفحص السريري) وتوقيت االستطالعات (على سبيل المثال ,فحص األفراد المجتمعيين عند الدخول إلى
المستشفى مقابل مسح مخصص لخدمات الرعاية المنزلية المجتمعية) ,من بين أمور أخرى مع االختالفات المنهجية .من المستحيل تحديد معدالت
االنتشار والوقوع الدقيقة إلصابات الضغط في المجتمع ألنه لن تكون جميع الحاالت معروفة للمهنيين الصحيين ؛ ومع ذلك ,فإن الدراسات التالية تشير
إلى انتشار و  /أو استقصاءات حديثة وتقدم مؤش اًر لمدى إصابات الضغط في سياقات المجتمع المختلفة
في دراسة انتشار إصابات الضغط المجتمعية التي أجريت في المملكة المتحدة (العدد =  ,)1,680ستيفنسون وآخرون .أبلغت  66عن وجود  0.77لكل
 1000فرد في المنازل السكنية ووحدات الرعاية التلطيفية ودور رعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل من الفئة  /المرحلة األولى أو إصابة ضغط أكبر.
بالنسبة لألفراد الذين يعيشون في منازلهم ,كان معدل انتشار إصابات الضغط  0.40لكل  1000.66أبلغت دراسة أخرى  74عن انتشار نقطي
إلصابات الضغط في إحدى مناطق المملكة المتحدة (عدد السكان  .)254000كان المشاركون هم أولئك المعروفون في مرافق رعاية المسنين
والممارسات العامة والعيادات المتنقلة وخدمات التمريض المجتمعية ,مع مشاركين إضافيين تم تحديدهم من خالل مخطط تضميد الجروح يعمل في
المنطقة .كان معدل انتشار أي جرح  1.07لكل  1000من سكان المنطقة ,مع إصابات الضغط تمثل  ٪13من هذه الجروح .في هذه الدراسة٪38 ,
من إصابات الضغط التي تم تحديدها كانت من الفئة  /المرحلة الثالثة أو  IV.74في دراسة  75أجريت في مستشفى واحد في الواليات المتحدة ,أجريت
شهر (العدد =  .)44202تم تحديد  )٪3.04( 1,435من إصابات الضغط ,منها
فحوصات إصابة الضغط لجميع حاالت اإلدخال على مدى ً 12ا

 ٪71في أفراد تم إدخالهم من مسكن مجتمعي (مقارنة بمسكن مؤسسي) .في حين أن هذا يعطي مؤش ار على انتشار إصابات الضغط في هذا المجتمع,
 75فقط األفراد الذين يحتاجون إلى رعاية المستشفى الحادة (ألي سبب) تم تضمينهم في المسح .في تايوان ,أفاد التدقيق السريري لألفراد الذين يتلقون
الرعاية في منازلهم عن حدوث إصابات ضغط جديدة بنسبة  ٪14.3خالل فترة المتابعة التي استمرت  6-4أسابيع ٪20.8 .من إصابات الضغط
الجديدة كانت إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى ,و  ٪75كانت إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ,و  ٪4.2كانت من الفئة  /المرحلة
فردا أعيد إدخالهم إلى المستشفى ألي سبب من األسباب .مستبعد من المسح ,مما يؤدي إلى احتمال عدم اإلبالغ.
 III.76في هذه الدراسةً 76 ,
يتمثل أحد التحديات في معالجة الوقاية من إصابات الضغط وعالجها في المجتمع المحلي في فهم بيئة الرعاية الصحية التي كان الشخص يتلقى فيها
الرعاية عندما تطورت إصابة الضغط .العودة إلى المجتمع بإصابة ضغط تطورت في مكان آخر للرعاية الصحية.
مستمر إلصابة الضغط وعالجها في مجموعة واسعة من اإلعدادات السريرية بما
ًا
تقييما
عندما تتطور إصابة الضغط ,يمكن للفرد المجتمعي أن يتلقى ً
في ذلك عيادات العناية بالجروح ,وأقسام الرعاية العاجلة  /الطوارئ ,ووحدات الشيخوخة أو إعادة التأهيل ,والرعاية المنزلية والرعاية النقاهة66,78 .
نادر ما يتم عالج إصابات الضغط حتى الوصول إلى حل كامل في الرعاية الحادة أو الطارئة أو إعادة التأهيل,
بغض النظر عن مكان إصابة الضغطً ,ا

غالبا ما يتلقون إدارة مستمرة في بيئتهم المنزلية المعتادة .إعادة الدخول إلى المستشفى أمر شائع ,خاصة بالنسبة لكبار السن .في
مما يعني أن األفراد ً
فردا يعانون من إصابة ضغط أكثر عرضة بثالث مرات تقر ًيبا لطلب إعادة اإلدخال إلى المستشفى من
مسح مقطعي واحد (ن =  ,)1038كان ً 67

مسكن مجتمعي (نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة  ٪ 2.9, 95المجال العددي للثقة  1.5إلى  ,)5.7وحوالي احتمال إعادة قبولهم من دور رعاية
المسنين يزيد بمقدار  1.5مرة (نسبة األرجحية  ,1.6المجال العددي للثقة  ٪95من  1.2إلى  .)2.1قد تستغرق إصابة الضغط (أو اإلصابات) عدة
أشهر للشفاء في المجتمع ؛ وقد ال يحدث الشفاء التام لبعض األفراد .وجدت تجربة جماعية أجريت على مدى أربع سنوات في كوريا (العدد =  )184أن
احتمال الشفاء من إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية كل شهر كان  ,٪5.12وأن  ٪10فقط من إصابات الضغط المجتمعية تلتئم
شهر من  ٪69من
شهر  79.أفادت دراسة جماعية مجتمعية ثانية ,أجريت في المملكة المتحدة ,عن شفاء كامل خالل ً 12ا
تماما في غضون ً 12ا
ً
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ,و  ٪41من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة و  ٪21من ضغط الفئة  /المرحلة الرابعة.
شهر  80.تم تحديد االنتقال بين أماكن الرعاية الصحية للعالج في دراسة نوعية واحدة (ن =  )12كوقت
اإلصابات ,مع متوسط الوقت للشفاء ً 5.4ا
ضعفا ويفتقرون إلى السيطرة ,ومخاوف بشأن تنشأ استم اررية الرعاية 77,81
يشعر فيه األفراد المصابون بإصابة ضغط بأنهم أكثر
ً
يواجه األفراد المعرضون لخطر اإلصابة بالضغط أو الذين يعيشون معها في المجتمع تحديات محددة .الوصول إلى الخدمات الصحية في المجتمع ليس
ممكنا ويختلف على نطاق واسع عبر المناطق الجغرافية .في بعض المناطق ,تتوفر مجموعة واسعة من خيارات الرعاية المجتمعية
سهال أو
دائما ً
ً
ً
المختلفة ,مما يؤدي إلى تباين في نوع الرعاية المقدمة وزيادة االنتقال بين خدمات الرعاية .في أحد االستطالعات في المملكة المتحدة ,كان  ٪60من
األفراد الذين يحتاجون إلى إدارة إصابة الضغط على اتصال مبدئي مع ممارس عام ,و  ٪14استشاروا في البداية ممرضة ممارسة و  ٪8تمت إدارتهم
بواسطة نوع آخر من المهنيين الصحيين .تدار اإلصابات في رعاية المسنين ,ورعاية إعادة التأهيل ,والممارسة العامة ,والعيادات المتنقلة ,وخدمات
التمريض المجتمعية ,ومن قبل األفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين ,مما يشير إلى مجموعة واسعة من نماذج الرعاية المتاحة في بعض المواقع 74.
ومع ذلك ,فإن معرفة الفرد بالرعاية المتاحة تؤثر الخيارات ومتطلبات اإلحالة المحلية وأعباء القضايا والنقل المناسب إلى خدمة ما على إمكانية
الوصول ,إذا كانت خدمات الرعاية أو الدعم المحلية موجودة على اإلطالق.
كبير .بالنسبة للعديد من األفراد ,يكون الوصول إلى المعدات
تحديا ًا
يمثل استخدام المعدات المناسبة (بما في ذلك األسطح الداعمة وأجهزة تفريغ الكعب) ً
محدودا بسبب التكلفة المالية أو التوافر .في دراسة مختلطة الطرق أجريت في المملكة المتحدة (العدد =  7781 ,)90فقط  ٪31من المشاركين
ً
استخدموا المعدات التي أوصوا بها .في المقابالت (ن =  ,)12أفاد المشاركون أن عدم المالءمة للبيئة المنزلية وعدم الراحة كانا مسؤولين عن سوء
كبير
تحديا ًا
استيعابهم للمعدات 81 77 .بالنسبة ألولئك األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط ,تمثل الخدمات المهنية الصحية وضمادات الجروح ً
آخر .قد يكون التوفر لزيارات الممرضات المجتمعية أو الوصول إلى خدمة الجروح على أساس منتظم إلدارة الجروح مع الحفاظ على نمط حياة عادي
مشكلة .التكلفة المالية لكل من الخدمات المهنية الصحية وضمادات الجروح كبيرة ,وهذا ما يتحمله المريض في العديد من المواقع الجغرافية .أفاد تحليل
تكلفة حديث أن متوسط التكلفة يبلغ  8,720جنيه إسترليني (المملكة المتحدة )2018 ,لعالج إصابة الضغط في المجتمع ,والتي شكلت خدمات
التمريض منها  ٪80من التكاليف  80.في كندا ,متوسط التكلفة اإلجمالية للفرد المصاب بإصابات النخاع الشوكي .وتم اإلبالغ عن إصابة ضغط من
الر شهرًيا (كندا ,)2013 ,مع نسبة  ٪59من التكاليف تُعزى إلى الخدمات المهنية الصحية
الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بمبلغ  4,748دو ًا
غالبا ما تقتصر هذه على األفراد الذين لديهم تشخيصات
ودخول المستشفيات  30.بينما تتوفر حزم التمويل المجتمعية في بعض المناطق الجغرافية ً
طبية محددة أو احتياجات رعاية ,والغالبية العظمى من األفراد المجتمعيين المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ال يمكنهم الوصول إلى الدعم التمويلي.

خالل الدليل اإلرشادي ,تم تقديم اعتبارات التنفيذ الخاصة باألفراد في البيئات المجتمعية عند االقتضاء .يتضمن فصل "التغذية في الوقاية من اإلصابات
سنا في المجتمع .يتضمن فصل إعادة التنظيم والتعبئة المبكرة
الناتجة عن الضغط والعالج" أدوات مناسبة لتقييم الحالة التغذوية لدى األفراد األكبر ً
اعتبارات التنفيذ لألفراد في المجتمع ,وال سيما أولئك الذين يقضون وقتًا طويالً في مواقع الجلوس .تم تسليط الضوء على أهمية مناورات تغيير الوزن

جنبا إلى جنب مع اختيار الكراسي  /الكراسي المتحركة المناسبة ووسائد إعادة توزيع الضغط ,كما تمت
وتخفيف الضغط .يجب تنفيذ هذه التدخالت ً

أيضا اعتبارات التنفيذ عند اختيار األسرة والمراتب والوسائد لالستخدام في البيئات
مناقشته في فصل األسطح الداعمة .يتضمن فصل "األسطح الداعمة" ً

المجتمعية .يعتبر فصل الدليل حول جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم ذا أهمية خاصة لألفراد المجتمعيين ,حيث يحدد هذا الفصل استراتيجيات لتقييم
وتعزيز مهارات الرعاية الذاتية ,والتي تعتبر ضرورية للعديد من األفراد في المجتمع الذين لديهم مستويات أقل من االتصال مع المهنيين الصحيين.
يناقش الفصل االحتياجات التعليمية لألفراد المرضى ,ويتضمن البيانات التي تم جمعها من مسح دولي للمرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين حول
احتياجاتهم المعرفية .التوصيات في جميع أنحاء الدليل اإلرشادي ذات صلة خاصة بكبار السن الذين يعيشون في أماكن رعاية المسنين .في معظم
فصول الدليل اإلرشادي ,تم إجراء توصيات داعمة للبحوث في أماكن رعاية المسنين ,وال سيما الرعاية عالية المستوى.
األفراد في غرفة العمليات
تحدث إصابات الضغط بشكل متكرر لدى األفراد في الوحدات الجراحية أو األجنحة .تتراوح نسبة حدوث إصابات الضغط التي تُعزى مباشرة إلى غرفة
عموما أن إصابات الضغط التي أصبحت مرئية خالل فترة ما بعد الجراحة المبكرة بدأت خالل
العمليات بين  ٪4و  57,82,83. ٪45ومن المفترض
ً
فترة الجراحة ( .)83يجب تفسير بيانات الحدوث ببعض الحذر ,ألن اإلسناد المرتبط بالسببية يمكن أن يكون
ضبابيا .يتراوح الوقت بين تطور إصابة
ً

الضغط والنقطة التي تصبح فيها إصابة الضغط مرئية على الجلد ما بين عدة ساعات إلى ثالثة إلى خمسة أيام  84.ومع ذلك ,ترتبط بعض اآلفات
بشكل واضح بالقيود أو األجهزة أو الوضع أثناء الجراحة ,أو تحدث بعد الجراحة بفترة وجيزة ,بحيث ال يكون هناك شك يذكر في السبب .تظهر األبحاث
أيضا أن إصابات الضغط التي تحدث أثناء الجراحة يمكن تشخيصها خطأ على أنها حروق 85 .هناك حاجة إلى يقظة متزايدة في جميع وحدات
ً
الرعاية حيث تتطور إصابات الضغط .يجب أال تتحمل وحدة الرعاية التي تكتشف إصابة الضغط المسؤولية الوحيدة عن الوقاية أو اإلسناد الوحيد
للسببية .قبل تصور إصابة الضغط على مستوى الجلد ,يجب استكشاف مدة وشدة الضغط الذي حدث في ما قبل  48إلى  72ساعة .على جميع
المستويات ,هناك حاجة للشفافية وفهم أن إصابات الضغط المكتسبة في المنشأة هي مشكلة نظام مشتركة بين جميع وحدات الرعاية والتخصصات.
نسبيا ,وال يستطيعون الشعور باأللم أو االنزعاج الناجم عن
أثناء الجراحة ,يكون المرضى غير قادرين على الحركة ,ويتم وضعهم على سطح صلب ً
الضغط وقوى القص ,وغير قادرين على تغيير وضعهم من أجل تخفيف الضغط .ال تقتصر مدة عدم الحركة بشكل عام على مدة الجراحة ؛ األفراد غير
وغالبا ما يظلون في نفس الوضع حتى وصولهم إلى غرفة اإلنعاش .تؤدي الظروف السريرية
قادرين على الحركة بالفعل خالل فترة ما قبل الجراحة
ً
المحيطة بالخبرة السابقة للعملية وأثناءها وبعدها للفرد إلى عوامل خطر إصابة ضغط إضافية يجب مراعاتها لدى األفراد الذين يخضعون لعملية جراحية.
خصيصا لغرفة العمليات .يتضمن فصل الدليل حول
كما هو الحال مع إعدادات تقديم الرعاية األخرى ,يتم تطوير أدوات تقييم المخاطر وحزم الرعاية
ً
عوامل الخطر وتقييم المخاطر توصيات قائمة على األدلة خاصة باألفراد في غرفة العمليات.
بالنظر إلى عدم قدرة الفرد على الحركة خالل فترة الجراحة ,فإن النظر في تحديد الموضع ,وفرصة إعادة الوضع ,وسطح الدعم واستخدام وسائل
المساعدة اإلضافية لتحديد المواقع (مثل وسائد الوجه) أمر بالغ األهمية .تتضمن فصول الدليل اإلرشادي حول إعادة التموضع والتعبئة المبكرة وأسطح
الدعم توصيات خاصة باألفراد في غرفة العمليات .من األهمية بمكان لألفراد في غرفة العمليات الوقاية من إصابات ضغط الكعب ,ويفصل فصل
اإلرشادات المتعلقة بإصابات ضغط الكعب التوصيات ذات الصلة القائمة على األدلة ذات الصلة بإعداد غرفة العمليات.
األفراد المتنقلة
غالبا ما يكونون
األفراد الذين ينتقلون إلى أو بين أماكن الرعاية السريرية (على سبيل المثال ,في سيارة إسعاف أو في انتظار الدخول في قسم الطوارئ) ً

معرضين لخطر إصابات الضغط بسبب عدم الحركة أو ارتفاع معدالت االعتالل .خالل الوقت الذي يقضيه األفراد في النقل وانتظار القبول ,يمكن
لألفراد قضاء فترات طويلة من الوقت دون حراك ,وهذه المدة تتطلب في كثير من األحيان الرعاية في بيئة سريرية مرتبطة بمخاطر عالية إلصابات

الضغط ,مثل غرفة العمليات أو الرعاية الحرجة .األبحاث التي تركز على مخاطر إصابات الضغط أثناء النقل قليلة .أفادت إحدى الدراسات  86التي
عاما)
أجريت في السويد عن مراجعة للرعاية المقدمة في سيارة اإلسعاف وقسم الطوارئ والجناح لـ  183من كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن ً 70

نقال طارًئا إلى المستشفى بسبب األعراض العصبية أو انخفاض الحالة العامة .باستخدام بروتوكول فحص الجلد الذي تم استكشافه في هذه
والتي تتطلب ً

الدراسة ,أثناء إقامتهم في قسم الطوارئ ,تم تحديد  ٪60من األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط .على الرغم من قبولهم في الدراسة دون وجود
إصابات ضغط ,فقد أصيب  ٪8.2من األفراد بإصابة ضغط الكعب خالل فترة وجودهم في قسم الطوارئ ,بعد أن متوسط وقت اإلسعاف  25دقيقة (لم
يتم اإلبالغ عن متوسط مدة اإلقامة في قسم الطوارئ) .على الرغم من أن جميع هؤالء األفراد قد تلقوا عربة مستشفى قياسية في قسم اإلسعاف
ير بدالً من عربة).
والطوارئ ,إال أنه لم يتم العثور على عالقة إحصائية كبيرة بتطور إصابة ضغط الكعب (تلقى  ٪ 1.6فقط من جميع المشاركين سر ًا
في دراسة أسترالية ,تم فحص  87عينة عشوائية من البالغين (ن =  )212وصلوا إلى قسم الطوارئ بواسطة سيارة إسعاف في غضون ساعة واحدة من
الفرز .بلغ معدل انتشار إصابات الضغط عند التقديم إلى قسم الطوارئ  ٪95( ٪5.2مجال عددي للثقة  ٪ 2.6إلى  .)٪9.1كانت إصابات الضغط
في المقام األول من الفئة  /المرحلة األولى ( )٪42.8وتحدث في أغلب األحيان على العجز واألرداف واألذن .كان الوقت الذي تم قضاؤه في سيارة
صغير ( r = 0.14,ضغط =
ًا
اإلسعاف أطول من الناحية اإلحصائية بالنسبة لألفراد الذين أصيبوا بالضغط ,على الرغم من أن حجم التأثير كان
 0.046) .87تُبرز دراسات االنتشار هذه أهمية التحديد المبكر للمخاطر والرعاية الوقائية للمعرضين للخطر السكان أثناء العبور.

تركيز
ًا
د تتوفر بعض األدلة حول مزايا بدء الرعاية الوقائية إلصابات الضغط في وقت مبكر من رحلة الرعاية ؛  90-88ومع ذلك ,تلقى هذا المجتمع

ضئيال .بعد التثبيت ,من المهم البدء في تقييم مخاطر إصابة الضغط وفحص الجلد .يناقش فصل عوامل الخطر وتقييم المخاطر فحص
بحثيا
ً
ً
المخاطر ,وهو أمر مهم في التحديد الفوري لألفراد الذين يحتاجون إلى مزيد من التقييم الشامل السريع والرعاية الوقائية إلصابات الضغط ,بالتزامن مع
إدارة المراضة الحرجة  86,88,89يتضمن فصل األسطح الداعمة توصيات لألفراد في الترانزيت ,بما في ذلك األفراد الذين يحتاجون إلى الشلل بسبب

إصابة العمود الفقري المشتبه بها .يتضمن فصل المبادئ التوجيهية الخاص بإصابات الضغط المرتبطة باألجهزة توصيات بشأن استخدام أجهزة التثبيت.
تعتبر فصول دليل إصابات ضغط الكعب والعناية الوقائية بالبشرة ذات صلة خاصة باألفراد العابرين ,حيث تدعم األبحاث الحديثة التنفيذ المبكر للرعاية
الوقائية ,خاصة بالنسبة للكعوب.
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عوامل الخطر وتقييم المخاطر

المقدمة
تقييم المخاطر هو عنصر أساسي في الممارسة السريرية وخطوة أولى ضرورية تهدف إلى تحديد األفراد المعرضين إلصابات الضغط .ينبغي عندئذ
تقييم مخاطر إصابة الضغط إعالم بالخطوة الثانية  -تطوير وتنفيذ خطة إدارة فردية للتخفيف من عوامل الخطر القابلة للتعديل ومنع تطور إصابة
الضغط .يجب تضمين عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل في التقييم الشامل لمخاطر إصابة الضغط ؛ ومع ذلك ,فإن الوقاية من إصابة
الضغط تركز على المخاطر القابلة للتعديل.
يهدف تقييم المخاطر إلى تحديد األفراد ذوي الخصائص التي تزيد من احتمال تطور إصابة الضغط (انظر الشكل  .)4.1األفراد المعرضون لخطر كبير
هم أولئك الذين يتميزون بعوامل خطر متعددة تؤثر على:


التعرض لظروف حد ميكانيكية ضارة (أي نوع الحمل الميكانيكي وحجمه ووقته ومدته)



حساسية الفرد وتحمله (أي الخصائص الميكانيكية ,والهندسة ,وعلم وظائف األعضاء واإلصالح ,وخصائص النقل والخصائص الح اررية
للجلد واألنسجة).

االجهادات
الداخلية

شروط الحدود الميكانيكية
حجم الحمولة الميكانيكية
مدة الحمل الميكانيكي
نوع الحمولة الميكانيكية (القص  ,الضغط  ,االحتكاك)

إصابة الضغط

عوامل الخطر
حساسية وتحمل الفرد

بدايات الضرر

الخواص الميكانيكية للنسيج
هندسة (مورفولوجيا) األنسجة والعظام
خصائص النقل والحرارة
علم وظائف األعضاء واإلصالح

الشكل  :4.1العوامل التي تؤثر على قابلية الفرد لإلصابة بإصابات الضغط (مقتبس من أومينسل بواسطة كولمان وآخرون  2وتم استنساخه بإذن)
تتضمن أمثلة المجموعات السكانية التي يحتمل أن تتميز بعوامل خطر متعددة أولئك الذين:


كنت مريضا بشكل حاد و  /أو في رعاية حرجة



أصيب بكسر في الفخذ



لديك إصابات في النخاع الشوكي



لديك حاالت عصبية مزمنة



مصاب بداء السكري



كبار السن



تكون في دور رعاية طويلة األجل أو رعاية مجتمعية



تجربة الصدمة و  /أو الجراحة المطولة.

يتمثل التحدي في الممارسة السريرية في تحديد األفراد داخل المجموعات السريرية الذين لديهم خصائص تزيد من احتمالية تطور إصابات الضغط.
تحتوي األدبيات الوبائية على العديد من عوامل الخطر المتعلقة بتطور إصابات الضغط .تم استخدام منهجية صارمة لتحديد المتنبئين المستقلين لتطور
إصابة الضغط على المستوى الفردي (أي ,وليس العوامل التنظيمية) .ومع ذلك ,فإن "المستقل" هو تحديد إحصائي ال يعني السببية .تم تصنيف العوامل
المستقلة إلى مجاالت ,وتحليلها من أجل التطابق مع اإلطار المفاهيمي وفحصها من أجل الروابط الفسيولوجية المعقولة لتطور إصابة الضغط .وقد
استرشد بهذا الدليل والتحليل في توصيات المبادئ التوجيهية التالية .يتم تقديم التوصيات بشأن عوامل الخطر وفًقا لقوة األدلة الداعمة على ثالثة
مستويات:


ضع في اعتبارك أنك في خطر :هناك احتمال كبير أن يؤثر وجود عامل الخطر هذا على قابلية الفرد إلصابة الضغط.



النظر في التأثير :هناك احتمال معتدل أن يؤثر وجود عامل الخطر هذا على قابلية الفرد إلصابة الضغط .مطلوب الحالة السريرية لتحديد
أهمية هذا العامل لألفراد.



النظر في التأثير المحتمل :هناك احتمال ضعيف أن يؤثر وجود عامل الخطر هذا على قابلية الفرد لإلصابة بالضغط .مطلوب الحالة
السريرية لتحديد أهمية هذا العامل لألفراد.

في حالة وجود ارتباط إحصائي معتدل في المجاالت الفرعية لعوامل الخطر غير المتجانسة أو نقص األدلة الوبائية ,لكن أهمية عامل الخطر مدعومة
برأي الخبراء واإلطار المفاهيمي ,فقد تم إصدار بيانات الممارسات الجيدة.
أسئلة سريرية


ما هي العوامل التي تعرض األفراد لخطر تطور إصابات الضغط؟



ما هي عوامل الخطر الفريدة إلصابة الضغط التي يجب مراعاتها بالنسبة إلى فئات سكانية معينة (إن وجدت)؟



ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم مخاطر إصابة الضغط؟

عوامل الخطر إلصابات الضغط
استخدمت األدبيات الخاصة باألدلة المتعلقة بالعوامل التي تعرض الفرد لخطر إصابات الضغط النمذجة متعددة المتغيرات لتحديد عوامل الخطر
المستقلة إلصابة الضغط .تم تجميع العوامل الفردية في فئات تؤثر على المكونين الرئيسيين لإلطار المفاهيمي  -شروط الحدود الميكانيكية أو القابلية
للتأثر وتحمل الفرد.
الجدول  :4.1فئات عوامل الخطر الرئيسية وتأثيرها على مكونات اإلطار المفاهيمي
فئات عوامل الخطر

شروط الحدود الميكانيكية

حساسية وتحمل الفرد

قيود النشاط والتنقل



حالة الجلد



عوامل اإلرواء والدورة الدموية واألكسجين



مؤشرات التغذية



رطوبة



درجة ح اررة الجسم




كبار السن



قيود اإلدراك الحسي



عالمات الدم




الحالة الصحية العامة والعقلية





شروط الحدود الميكانيكية

حساسية وتحمل الفرد

أفراد في غرفة العمليات





األفراد المصابين بأمراض خطيرة





حديثي الوالدة واألطفال





عوامل الخطر اإلضافية لفئات معينة من السكان

قيود النشاط والتنقل كعوامل خطر إلصابات الضغط عند البالغين

 :1.1ضع في اعتبارك أن األفراد ذوي الحركة المحدودة والنشاط المحدود واإلمكانية العالية لالحتكاك والقص معرضون لخطر إصابات الضغط( .قوة
الدليل = أ ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تضمنت خمسون دراسة تنبؤية عوامل مرتبطة بعدم الحركة في تحليل متعدد المتغيرات لعوامل الخطر .أفاد حجم كبير من األدلة بأن مقاييس محدودية
الحركة  /النشاط مهمة في التحليالت متعددة المتغيرات ,بما في ذلك دراسة واحدة عالية  3وخمسة دراسات ذات جودة متوسطة  8-4دراسات المستوى
جدا  40 -14دراسات المستوى  .3بشكل عام,
 ,1ودراسات واحدة عالية الجودة 9 ,أربعة دراسات متوسطة  13-10و  27جودة منخفضة  /منخفضة ً
احدا على األقل من الحركة والحد من النشاط كان عامل خطر كبير إلصابات الضغط.
أفاد  )50/38( ٪ 76من الدراسات التنبؤية أن
مقياسا و ً
ً

لم تتمكن اثنتا عشرة دراسة ( )٪24من إثبات أي مقياس للتنقل  /النشاط كعامل خطر كبير ,بما في ذلك دراستان عاليتا الجودة  42 ,41ودراسة واحدة
جدا  52-44من المستوى .3
متوسطة الجودة  43دراسات من المستوى األول وتسع دراسات منخفضة  /منخفضة ً
تشرح المجموعة الواسعة من اإلعدادات السريرية وأنواع المشاركين واختيار عوامل الخطر المختلفة للنمذجة ومجموعة استراتيجيات التقييم النتائج
المتنوعة بين الدراسات .بشكل عام ,تدعم مجموعة كبيرة من األدلة التوصية بالنظر في تأثير الحركة  /النشاط  /االحتكاك والقص عند تقييم مخاطر
إصابة الضغط.
اعتبارات التنفيذ


طا ضرورًيا لتطوير إصابة الضغط (رأي الخبراء).
اعتبار قيود الحركة والنشاط شر ً



يمكن استخدام المقاييس الفرعية لتقييم المخاطر للتنقل ,واالحتكاك والقص  3,11,19,25,3,7,11,35,36والنشاط  11,25كمؤشرات سريرية
لقيود الحركة والنشاط (المستويان  1و .)3



أيضا
ضع في اعتبارك أن سرير  /كرسي صامد ً 32-1426 4
فردا معرضون لخطر اإلصابة بالضغط ,خاص ًة عندما تكون الحركة ضعيفة ً



النظر في متطلبات تقييم المعايير الخاصة بالسكان إلجراء تقييم كامل ألنواع األفراد ودرجة التنقل وضعف النشاط (على سبيل المثال,

وتزداد احتمالية االحتكاك والقص بالحركة ( 36 35 11 3,7المستويان  1و .)3

اصابات النخاع الشوكي) (رأي الخبراء).


النظر في مدة قيود التنقل على مخاطر إصابة الضغط .قد يتم إعاقة الحركة على أساس مؤقت (على سبيل المثال ,التخدير 53 4 ,عملية
جراحية 58-54 39 ,كسور في األطراف 5 ,قيود ,الحماية من األلم ,إلخ) أو بشكل دائم (على سبيل المثال ,اصابات النخاع الشوكي38 ,
 40شلل آخر ,إلخ( ).المستويات  1و .)3



الرجوع إلى الفصل التوجيهي حول إعادة التموضع والتعبئة المبكرة للمناقشة حول استخدام تخطيط الضغط لتقييم ضغط الواجهة.

مناقشة األدلة
تستند التوصيات إلى األدلة الوبائية (انظر الجدول  )4.2ومبادئ الهندسة الحيوية  /البحث واإلطار المسبب للمرض .تظهر واصفات عدم الحركة
باستمرار في النمذجة متعددة المتغيرات ,مما يدل على وجود ارتباط إحصائي قوي بين قيود النشاط والتنقل وتطوير إصابات ضغط جديدة.
الجدول  :4.2ملخص لألدلة عن مقاييس الحركة والنشاط كعوامل خطر إلصابات الضغط
مكون اإلطار المفاهيمي

متغيرات عامل الخطر
التنقل  /األنشطة ذات الصلة بالحياة

اليومية
مقياس

المخاطر

التنقل

الفرعي

ألداة

تقييم

واصفات النشاط (على سبيل المثال,
سرير  /كرسي ,ثابت(

شروط الحدود الميكانيكية

شروط الحدود الميكانيكية

شروط الحدود الميكانيكية

الدراسات المئوية مهمة في
نموذج متعدد المتغيرات
 7 - % 70من  10دراسة
 9 - % 52.9من  19دراسة

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات
 7دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج 18-14"10'9
 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 48'20'12

 9دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 25-9 "11" 31

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 34'28'13
"50'46'45'36

 9 - % 56.2من  16دراسة

 9دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 32-6 "42" 41

 7دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج
49'48'44'20'18'7'6

عوامل أخرى تؤثر على الحركة

شروط الحدود الميكانيكية

 5 - % 45.5من  11دراسة

 5دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 5,12,20,33,34

 6دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج
7,17,27,36,38,41

األنشطة العامة للمعيشة اليومية
مقياس فرعي االحتكاك و  /أو القص

ألداة تقييم المخاطر

شروط الحدود الميكانيكية

شروط الحدود الميكانيكية

 3 - % 42.8من  7دراسة

 3دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 20 ,18 ,6 -
 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج 9,27,28,51

 5 - % 33.3من  15دراسة

 5دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 3,7,11,35,36

 10دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -19
23,28,34,41,45,47

مقياس النشاط الفرعي ألداة تقييم
المخاطر
ضغط الواجهة
العوامل المؤثرة على الحركة المتعلقة

 2 - % 11.8من  17دراسة
شروط الحدود الميكانيكية

شروط الحدود الميكانيكية
شروط الحدود الميكانيكية

دراستان حيث كانت عوامل الخطر مهمة في النموذج 11,25
 15دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -3,13,19
36,41,42,45,50-24,34

 2 - % 66.6من  3دراسة

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 37 ,8
دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 52

 4 - % 66.6من  6دراسة

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 40-13,38

بإصابات النخاع الشوكي

دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في النموذج 43,49

النشاط والحركة هي مكونات محددة من األداء 59 .يشير النشاط إلى تنفيذ مهمة أو إجراء من قبل الفرد 59 .يشير ضعف النشاط إلى مشاكل في
وظيفة الجسم أو هيكله مما يؤدي إلى تقليل أو انحراف في نوع الفرد أو تك ارره .النشاط  59يشير التنقل إلى القدرة على تغيير وضعية الجسد والتحكم
فيها 60 .يشير ضعف الحركة إلى انخفاض أو انحراف في نوع تكرار الحركة .يتضمن ذلك الحركة في السرير والكرسي ,والقدرة على الحفاظ على
أوضاع محددة للجسم (على سبيل المثال ,وضع االستلقاء على الجانب  30درجة) .في حالة عدم وجود قيود على الحركة والنشاط ,يجب أال تؤدي
عوامل الخطر األخرى إلى إصابة الضغط .تشمل المؤشرات السريرية للقيود على النشاط والتنقل الواردة في األدبيات ,على سبيل المثال ال الحصر:


وظيفة األنشطة العامة للحياة اليومية (( ( 6 18 20المستويات  1و )3



نشاطات الحياة اليومية  91014-18ذات الصلة بالنشاط  /التنقل (المستوى )3



تصنيف الحبل الشوكي ( 38,40المستوى )3



كسر األطراف ( 5المستوى )1



مدة الجراحة ( 58-54 39انظر التوصية ( )1.17المستوى .)3

من حيث اإلطار المفاهيمي األساسي ,تؤثر قيود الحركة والنشاط بشكل مباشر على شروط الحدود الميكانيكية (انظر الشكل  )4.1وتزيد من تعرض
الفرد للضغط والقص وقوى االحتكاك الناتجة.
حالة الجلد كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.2ضع في اعتبارك أن األفراد الذين يعانون من إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى معرضون لخطر اإلصابة بالفئة  /المرحلة الثانية أو إصابة
ضغط أكبر( .قوة الدليل = أ ؛ قوة التوصية = )

 :1.3النظر في التأثير المحتمل إلصابة الضغط الحالية ألي فئة  /مرحلة على تطور إصابات ضغط إضافية( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

 :1.4النظر في التأثير المحتمل إلصابة الضغط السابقة على تطوير إصابة الضغط اإلضافي (بيان الممارسة الجيدة)

 :1.5النظر في التأثير المحتمل للتغييرات في حالة الجلد على نقاط الضغط على مخاطر إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

 :1.6النظر في التأثير المحتمل لأللم عند نقاط الضغط على مخاطر إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
دليال على أن
تضمنت أربع وعشرون دراسة تنبؤية عوامل مرتبطة بحالة الجلد في التحليل متعدد المتغيرات لعوامل الخطر .قدمت ست دراسات تنبؤية ً
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى هي عامل تنبؤي للفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر ولم تجد أي دراسات أن هذا العامل غير

مهم .أيدت األدلة من دراستين عاليتي الجودة من المستوى  1التوصية  61 ,42وواحدة عالية الجودة  62وثالث دراسات منخفضة الجودة ,47 ,26
 .63تراوحت نسبة األرجحية لتجربة إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر بعد التعرض إلصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى من 1.95
إلى .7.02
من بين ثماني دراسات تضمنت إصابة الضغط الحالية في النمذجة متعددة المتغيرات ,ذكرت ثالث دراسات فقط أن هذا المتغير مهم ,بما في ذلك
جدا من المستوى  .3دراسة تنبؤية عالية الجودة من
دراسة واحدة عالية الجودة ودراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  641 ,1ودراسة منخفضة ً

مهما
ًا
جدا من المستوى  ,3لم تجد  36,44,64,65إصابة الضغط الحالية
المستوى األول  42وأربع دراسات ذات جودة منخفضة  /منخفضة ً
مؤشر ً
إلصابة ضغط جديدة .يظهر هذا اإلجراء بشكل أقل اتساًقا من المقاييس األخرى لحالة الجلد .إصابة الضغط الحالية هي دليل واقعي على أن الفرد
معرضا لخطر
يمكن أن يصاب بإصابة ضغط .إذا كانت عوامل الخطر التي تسهم في إصابة الضغط األولية ال تزال موجودة ,فيجب اعتبار الفرد
ً
إصابات الضغط اإلضافية.

اثنتا عشرة من أربعة عشر ( )٪85.7دراسة تنبؤية أبلغت عن اختالفات في حالة الجلد كمتغير مهم في النمذجة متعددة المتغيرات لمخاطر إصابة
جدا من المستوى .3
الضغط بما في ذلك ثالث دراسات عالية الجودة من المستوى األول  61 ,42 ,41وتسع دراسات تنبؤية منخفضة  /منخفضة ً
وغالبا ما تكون ضعيفة التعريف (على سبيل المثال" ,الجلد غير
 68-26,30,39,46,50,66كانت التغييرات المبلغ عنها في سالمة الجلد متنوعة
ً

الصحي"" ,نوع الجلد"" ,يعاني من مشاكل جلدية سابقة") .دراستان فقط ذات جودة منخفضة  33,47لم تجد أن أي تغيير في حالة الجلد هو عامل
خطر كبير.
اعتبارات التنفيذ


تقييم ما إذا كانت عوامل الخطر والظروف التي تسهم في إصابة الضغط األولية قد تم التعامل معها بشكل كاف من خالل التدخالت
الوقائية .في حالة استمرار وجود عوامل الخطر هذه ,يكون الفرد في خطر التعرض إلصابات ضغط إضافية ( 61841المستويان  1و .)3



إعادة تقييم عوامل الخطر ومدى كفاية التدابير الوقائية عند حدوث إصابات ضغط إضافية (رأي الخبراء).



استخدم الحالة السريرية لتقييم األهمية السريرية المحتملة للفرد من التعديالت على الجلد السليم ,بما في ذلك الحمامي الموضعية فوق نقاط
الضغط (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك أن األفراد الذين لديهم تاريخ من إصابات الضغط معرضون لخطر انهيار النسيج الندبي (تكرار إصابة الضغط) في المواقع
التشريحية مع وجود دليل على إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة ( 69,70رأي الخبراء).



إعادة تقييم الجلد عند نقاط الضغط أو أسطح التحميل األخرى (بما في ذلك تلك الموجودة تحت األجهزة الطبية) إذا كان الفرد يبلغ عن األلم.
 61ضع في اعتبارك التوصيات الواردة في فصل المبادئ التوجيهية تقييم األلم وعالجه عند تقييم وادارة األلم عند نقاط الضغط (رأي خبير).

مناقشة األدلة
قويا مع تطور إصابات الضغط
طا
تحدد األدبيات أن حالة إصابة الجلد  /الضغط تظهر باستمرار في النمذجة متعددة المتغيرات وتوضح ارتبا ً
إحصائيا ً
ً
الجديدة حيث توجد إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى (انظر الجدول  .)4.3هناك ارتباط إحصائي ضعيف بين وجود إصابة ضغط سابقة
إضافيا ,ولكنهما يعتبران
بحثيا
ً
واستكشفت دراسة واحدة فقط االرتباط بين ألم الجلد الموضعي واصابات الضغط .يتطلب كل من عوامل الخطر استكشاًفا ً

مهمين من الناحية السريرية ؛ لذلك ,تم إصدار بيان الممارسات الجيدة .فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي ,ترتبط حالة الجلد بحساسية الجلد
وتحمله ,مما يشير إلى أن خصائص الجلد واصالحه ونقله قد تعطلت .تعتبر حالة الجلد أحد عوامل الخطر المحددة ذات الصلة بسكان حديثي الوالدة
(انظر التوصية .)1.19

هناك ارتباط إحصائي قوي بين الواصفات المختلفة وتطور إصابة الضغط (على سبيل المثال ,الجلد المرقش ,الجلد الجاف ,التغيرات في الجلد السليم,
جودة الجلد ومشاكل الجلد السابقة) .ومع ذلك ,كانت مقاييس النتائج المبلغ عنها متنوعة وسيئة التحديد .وشملت مقاييس حالة الجلد تغييرات في الجلد
السليم ,والتغيرات في حالة الجلد ,ونوع الجلد ,وجودة الجلد ,والمشاكل الجلدية السابقة ,واحمرار الجلد ,ورطوبة البشرة تحت البشرة ,وجفاف الجلد والجلد
المرقط .بالنسبة للعديد من واصفات التباين في حالة الجلد ,فإن اآللية الفسيولوجية التي من خاللها يزداد خطر إصابة الضغط غير واضحة ؛ لذلك ,يتم
إجراء بيان الممارسة الجيدة فيما يتعلق بتأثير التغيرات في حالة الجلد على مخاطر إصابة الضغط.
الجدول  :4.3ملخص األدلة لمقاييس حالة الجلد كعوامل خطر إلصابات الضغط
متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار المفاهيمي

الدراسات المئوية مهمة في نموذج

عامل الخطر مهم وغير مهم في

متعدد المتغيرات

النموذج متعدد المتغيرات

إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى

حساسية وتحمل الفرد

 6( ٪100من  6دراسات)

إصابة الضغط الحالية ألي فئة  /مرحلة

حساسية وتحمل الفرد

 3( ٪37.5من  8دراسات)

تغييرات في حالة الجلد

حساسية وتحمل الفرد

 12( ٪85.7من  14دراسة)

إصابة الضغط السابقة

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪33.3من  3دراسات)

ألم جلدي

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪100من دراسة واحدة)

 6دراسات كانت فيها عوامل
الخطر

مهمة

63-61'47'42'26

في

النموذج

 3دراسات كانت فيها عوامل

الخطر مهمة في النموذج -18-6

41

 5دراسات لم تكن فيها عوامل
الخطر

مهمة

65'64'44'42'36

في

النموذج

 12دراسة كانت فيها عوامل
الخطر مهمة في

دراستان حيث لم تكن عوامل
الخطر مهمة في النموذج 47-33

دراسة واحدة كانت فيها عوامل
الخطر مهمة في النموذج 70

دراستان حيث لم تكن عوامل
الخطر مهمة في النموذج 35-26

دراسة واحدة كانت فيها عوامل
الخطر مهمة في النموذج 61

اإلرواء والدوران واألكسجين كعوامل خطر إلصابات الضغط
 :1.7النظر في تأثير مرض السكري على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = أ ؛ قوة التوصية =)

 :1.8النظر في تأثير التروية وعجز الدورة الدموية على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

 :1.9النظر في التأثير المحتمل لنقص األوكسجين على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
أبلغت  49دراسة تنبؤية بشكل عام عن وجود عامل خطر يتعلق بالتروية والدورة الدموية واألكسجين كعامل خطر كبير إلصابات الضغط في النمذجة
متعددة المتغيرات .أفادت ثمانية من تسعة عشر ( )٪42دراسة تنبؤية أن تشخيص داء السكري كان عامل خطر كبير إلصابات الضغط بما في ذلك
جدا
دراستان عاليتان المستوى  71 42 ,1دراسة عالية الجودة من المستوى  9 3وثالث دراسات متوسطة  57 12 10واثنتان منخفضة  /منخفضة ً

 73 72دراسات جودة المستوى  .3ذكرت إحدى عشرة دراسة أن متغير مرض السكري غير مهم في النمذجة متعددة المتغيرات بما في ذلك دراسة
جدا من المستوى 76-15,27,34,35,48,65,67,74. 3
واحدة عالية الجودة من المستوى  1وعشرة دراسات منخفضة  /منخفضة ً
احدا أو أكثر من متغيرات التروية
من بين  34دراسة تنبؤية تضمنت متغير نضح  /دوران في النمذجة متعددة المتغيرات ,أفاد  )٪64.7( 22أن و ً

والدوران مهمة بما في ذلك ثالث دراسات متوسطة الجودة من المستوى األول  77 48.و  19جودة منخفضة ,34-32 29-27

 80-78 37,50,51,58,63,64,67,72,73,76دراسات المستوى  .3أبلغت اثنتا عشرة دراسة تنبؤية عن عدم وجود متغيرات في التروية والدورة
الدموية لتكون مهمة في التحليالت متعددة المتغيرات بما في ذلك دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  1و  41ثالث دراسات متوسطة الجودة من
جدا من المستوى 36,48,49,82,83 ,31 20,22 .3
المستوى  11 3و  12و  81وثماني دراسات منخفضة  /منخفضة ً
من بين  12دراسة تنبؤية اشتملت على متغير أكسجة في النمذجة متعددة المتغيرات ,أفادت ست دراسات  84 80 73,7478 20أن مقياس
جدا من المستوى  84 80 73,7478 20. 3الدراسات
مهما .جميع هذه الدراسات الست كانت دراسات تنبؤية منخفضة  /منخفضة ً
األوكسجين كان ً
جدا من المستوى 40 38 31 20 ,3
األخرى ,بما في ذلك دراسة متوسطة الجودة من المستوى  4 1وخمس دراسات متوسطة ومنخفضة  /منخفضة ً

 67ذكرت أن متغير األوكسجين ليكون غير مهم .تباينت مقاييس النتائج ,فبعضها يمثل ضعف األوكسجين على المدى الطويل والبعض اآلخر يمثل
عجز قصير المدى ومتوسط المدى ,وتميل الدراسات التي تظهر األهمية إلى الحصول على أحجام عينات أكبر.
ًا
اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك أن مرضى السكري المصابين بأمراض األوعية الدموية الدقيقة أو الكلية في خطر .يمكن أن يؤدي كل من عجز اإلدراك
الحسي (على سبيل المثال ,اعتالل األعصاب المحيطية) ونقص التروية المرتبط بمرض السكري إلى زيادة خطر إصابات الضغط (رأي
الخبراء).



ضع في اعتبارك أهمية التاريخ الطبي ألمراض األوعية الدموية (على سبيل المثال ,الحوادث الوعائية الدماغية ,وأمراض القلب ,وأمراض
األوعية الدموية و  /أو أمراض األوعية الدموية الطرفية)  78 28,34,73,76 4,27أو مرض الجهاز التنفسي  80عند تقييم مخاطر إصابة
ضغط الفرد (المستوى  1و .)3



استخدم الحالة السريرية لتحديد المقاييس المالئمة لحالة الدورة الدموية (مثل الدورة الدموية للجلد وضغط النبض ومؤشر ضغط الدم في
الكاحل أو إصبع القدم وضغط الدم)  80-34,50,51,58,63,64,67,77-29,32لتقييم مخاطر إصابة الضغط للفرد (المستوى )3



ضع في اعتبارك تأثير أمراض األوعية الدموية الطرفية عند تقييم الجلد على الكعب (انظر الفصل التوجيهي إصابات ضغط الكعب).



استخدم الحالة السريرية لتقييم تأثير تدخين السجائر مع تأثيرات تضيق األوعية للنيكوتين على مخاطر إصابة الفرد بالضغط (المستوى  1و
)3



استخدم الحالة السريرية لتقييم التأثير على خطر إصابة الفرد بالضغط بسبب الوذمة  67مع التغيرات في الضغط الخاللي العابر الذي يؤثر
على نضح األنسجة (المستوى )3



استخدم الحالة السريرية لتقييم تأثير التهوية الميكانيكية  747884'73واستخدام األكسجين على مخاطر إصابة الضغط (المستوى .)3

مناقشة األدلة
تحدد األدبيات أن التروية وحالة الدورة الدموية ,وعلى األخص تشخيص داء السكري ,تظهر كعوامل خطر في الدراسات الوبائية حول مخاطر إصابة
قويا بين مرض السكري وتطور إصابات ضغط جديدة (المستويان  1و  .)3من المحتمل أن
طا
الضغط .تظهر الدراسات عالية الجودة ارتبا ً
إحصائيا ً
ً
يكون مرض السكري
بديال لوجود أمراض الدورة الدموية التي تؤثر على التروية (أي يؤثر على قابلية الجلد وتحمله) .يؤثر وجود االعتالل
ًا
مؤشر ً
العصبي على التعرض لظروف الحدود الميكانيكية المعاكسة .كال الجانبين يتطلب النظر في تقييم المخاطر.

معتدال بين حالة التروية والدورة الدموية وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول
إحصائيا
طا
تظهر دراسات الجودة المتوسطة والمنخفضة ارتبا ً
ً
ً

 .)4.4ومع ذلك ,فإن الترجمة إلى ممارسة (أي كيف يمكن تقييم نضح األنسجة واألكسجين) معقدة بسبب مجموعة واسعة من مقاييس النتائج المباشرة
نظر للعدد الكبير من المقاييس المحتملة للتروية وحالة الدورة الدموية ,فإن الحالة السريرية مطلوب عند تقييم
وغير المباشرة التي فحصها الباحثونً .ا

المخاطر المرتبطة بالعوامل التي تؤثر على العوامل المركزية (على سبيل المثال ,حادث األوعية الدموية الدماغية ,وأمراض القلب ,وضغط الدم ,وما
إلى ذلك) والدورة الدموية الطرفية (على سبيل المثال ,األوعية الدموية الطرفية  /الشرايين) مرض).
ضعيفا بين مقاييس بديلة لألكسجين وتطور إصابات الضغط .لم تشمل التدابير البديلة
إحصائيا
طا
تظهر الدراسات المتوسطة والمنخفضة الجودة ارتبا ً
ً
ً
قياسا دقيًقا لحالة األوكسجين وقد يتم الخلط بينها وبين عوامل الخطر الرئيسية األخرى ,بما في ذلك قيود النشاط  /الحركة وشدة المرض.
ً

فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل  ,)4.1ترتبط عوامل التروية والدورة الدموية واألكسجين بحساسية الجلد وتحمله ,مع مراعاة التأثير
المحتمل على فسيولوجيا الفرد واإلصالح ؛ وخصائص النقل والح اررة .في سياق ضعف التروية (مثل مرض األوعية الدموية المحيطية) ,قد تتضرر
بعض األنسجة بالفعل نتيجة لنقص تدفق الدم ,مما يجعل األنسجة أكثر عرضة للتأثيرات الضارة للضغط.
تعتبر عوامل الخطر الخاصة باإلرواء واألكسجين ذات صلة خاصة باألفراد المصابين بأمراض خطيرة (انظر التوصية  )1.18وحديثي الوالدة واألطفال
(انظر التوصية .)1.19
الجدول  :4.4ملخص لألدلة عن قياسات التروية والدورة الدموية واألكسجين كعوامل خطر إلصابات الضغط
متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار المفاهيمي

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في

نموذج متعدد المتغيرات

النموذج متعدد المتغيرات

داء السكري

حساسية وتحمل الفرد

 8( ٪42.0من  19دراسة)

أمراض األوعية الدموية

حساسية وتحمل الفرد

 7( ٪46.6من  15دراسة)

 8دراسات كانت فيها عوامل الخطر
مهمة

في

73-57,71'42'12'10'9

النموذج

 11دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة

في

النموذج

-15,27,34,35,48,61,65,67,74

76

 7دراسات كانت فيها عوامل الخطر

مهمة

في

4,27,28,34,73,76,78

النموذج

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة

في

النموذج

11,12,31,36,48,49,64,81

تعديالت في ضغط الدم

حساسية وتحمل الفرد

 11( ٪57.9من  19دراسة)

 11دراسة كانت فيها عوامل الخطر
مهمة

في

النموذج

80-33,34,50,51,58,63,64,77

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة

في

النموذج

22,32,37,48,49,51,73,83

الدورة الدموية (مثل دوران الجلد ,حساسية وتحمل الفرد

ضغط النبض ,مؤشر النبض بين

 3( ٪37.5من  8دراسات)

الكاحل والعضد ,إلخ

 3دراسات كانت فيها عوامل الخطر
مهمة في نموذج 29,32,67

 5دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في النموذج 36,41,64,76,78

 3دراسات كانت فيها عوامل الخطر

التدخين

حساسية وتحمل الفرد

 3( ٪50من  6دراسات)

الوذمة

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪25من  4دراسات)

التهوية الميكانيكية

حساسية وتحمل الفرد

 4( ٪50من  8دراسات)

استخدام األكسجين

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪100من دراسة واحدة)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر

أمراض الجهاز التنفسي

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪25من  4دراسات)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر

مهمة في نموذج 8,37,72

 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في النموذج 48,76,82

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر

مهمة في النموذج 67

 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في نموذج 4,20,48

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر
مهمة في نموذج 73,74,78,84

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في النموذج 67 ,40 ,31 ,4
مهمة في النموذج 20
مهمة في النموذج 80

 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في النموذج 13,20,38

مؤشرات التغذية كعوامل خطر إلصابات الضغط

 :1.10النظر في تأثير الحالة التغذوية الضعيفة على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
استكشف إجمالي  50دراسة تنبؤية العالقة بين واحد أو أكثر من المتغيرات المتعلقة بالتغذية وتطور إصابة الضغط .في  )٪40( 20فقط من الدراسات
بما في ذلك ثالث دراسات ذات جودة عالية (المستوى  1و  71-62-9 ,)3ثالث دراسات ذات جودة متوسطة (المستوى  1و  77-57-5 ,)3و 14
غذائيا تم اإلبالغ عنه باعتباره
متغير
ًا
جدا ( الكل المستوى  87-27.46.49.50.53.63.79.83.85-22.25 )3كان
ذات جودة منخفضة  /منخفضة ً
ً
مهما في النمذجة متعددة المتغيرات .في  30دراسة لم يتم العثور على مقياس للتغذية ليكون عامل خطر كبير .وشمل ذلك ثالث دراسات عالية
ًا
مؤشر ً

جدا -23.24.28.32 21-19
 42 41 34وواحدة متوسطة  7دراسات المستوى  1وواحدة متوسطة  11و  25منخفضة  /منخفضة ً
 89 36.39.44.45.47.48.51.54.58.67.76.82.84.88دراسات المستوى  .3هناك العديد من القيود المرتبطة بالتدابير المستخدمة لتقدير الحالة
التغذوية وجودة الدراسة.
اعتبارات التنفيذ


يتضمن فصل المبادئ التوجيهية التغذية في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها مناقشة شاملة حول استراتيجيات تقييم الحالة التغذوية.

مناقشة األدلة
تضمنت مؤشرات العجز الغذائي التي تم النظر فيها في النماذج متعددة المتغيرات مجموعة من الواصفات .المقاييس واألدوات (انظر الجدول .)4.5
توضح األدبيات وجود عالقة إحصائية معتدلة بين الحالة التغذوية وتطور إصابات ضغط جديدة .ومع ذلك .الترجمة إلى ممارسة عملية معقدة بسبب
النطاق الكبير من الواصفات المستخدمة .بعضها له روابط فسيولوجية أقوى من البعض اآلخر لتطور إصابة الضغط .عدم كفاية عدد المشاركين ذوي
أيضا في التناقضات في األدلة.
الوزن األقصى أو مؤشر كتلة الجسم في مجتمع الدراسة .واالختالفات في جودة األدلة تسهم ً
من حيث اإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل  .)4.1يرتبط نقص التغذيـة ب ـ .وقـد تـؤثر علـى جميـع المكونـات األربعـة لحساسـية الجلـد وتحملـه .بمـا
في ذلك الخصائص الميكانيكية لألنسجة ؛ هندسـة (مورفولوجيـا) األنسـجة ؛ علـم وظـائف األعضـاء واإلصـالح .وخصـائص النقـل والحـ اررة .فـي المرضـى
أيضا على التعرض لظروف حد ميكانيكية معاكسة.
الذين يتسمون بحد أقصى للوزن  /مؤشر كتلة الجسم ,قد يؤثر ذلك ً
الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد

تناول الطعام

حساسية وتحمل الفرد

 7( ٪46.6من  15دراسة)

 7دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في

سوء التغذية

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪33.3من  3دراسات)

متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار المفاهيمي

نموذج متعدد المتغيرات

المتغيرات

النموذج 5,9,25,27,77,83,85

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج 7,20,23,28,41,53,67,86

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في

النموذج 62

دراستان لم تكن فيهما عوامل الخطر مهمة في

النموذج 48,54
قياسات الذراع (سمك ثنية الجلد

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪33.3من  3دراسات)

وزن

حساسية وتحمل الفرد

 4( ٪20.7من  13دراسة)

مؤشر كتلة الجسم

حساسية وتحمل الفرد

 4( ٪23.5من  17دراسة)

مقاييس تقييم التغذية

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪6.3من  16دراسة)

مقاييس أخرى للحالة التغذوية

حساسية وتحمل الفرد

 2( ٪22.2من  9دراسات)

ومحيط الذراع(

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في

النموذج 50

دراستان لم تكن فيهما عوامل الخطر مهمة في

النموذج 26,86

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج 22,26,63,79

 9دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج 21,23,32,33,67,77,84,88,89

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج 49,53,57,71

 13دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج

9,11,22,34,35,41,44,58,67,76,82,83,86

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في

النموذج 86

 15دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج

36,41,42,45,47,50

-24,34-3,11,19,21

دراستان حيث كانت عوامل الخطر مهمة في

النموذج 46,87

 7دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في
النموذج 23,39,44,51,67,88,8

الرطوبة كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.11النظر في التأثير المحتمل للجلد الرطب على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
احدا أو أكثر للرطوبة في تحليل متعدد المتغيرات لعوامل خطر إصابة الضغط ,أفادت  18دراسة ( )٪54.5أن مقياس الرطوبة مهم في
من إجمالي  33دراسة تنبؤية تضمنت
مقياسا و ً
ً
جدا  37,50,66,67,72-20,34-14,18دراسات
التحليل متعدد المتغيرات بما في ذلك دراستان مرتفعتان ,و  962أربعة معتدلة و  10,11,13,55و  12جودة منخفضة  /منخفضة ً
المستوى  .3تضمنت العوامل المبلغ عنها تدابير مختلفة تتعلق بسلس البول أو القسطرة والرطوبة وتقييم مقياس الرطوبة الفرعي ألداة تقييم المخاطر .في  15دراسة ,لم يتم العثور على

جدا 21
أي مقياس للرطوبة مهم .وشمل ذلك دراستين عاليتي الجودة  341واثنتين متوسطتين  67دراسات المستوى  1و  11دراسات ذات جودة منخفضة  /منخفضة ً

 49-47 23,24,26,27,32,33,45دراسات المستوى .3

يمكن أن تتعلق النتائج المتضاربة حول القيمة اإلنذارية لمقاييس الرطوبة بمجموعة متنوعة من المشاركين في الدراسة ,واالختالفات في المنهجية ومجموعة المتغيرات المدرجة في النمذجة
(مثل سلس البول ,سلس البراز ,سلس البول المزدوج ,سلس البول اآلخر ,القسطرة البولية ,رطوبة الجلد والرطوبة).
اعتبارات التنفيذ

تقييم األفراد الذين يعانون من سلس بول أو برازي أو مزدوج أو غير محدد لمخاطر إصابات الضغط في وجود ضعف الحركة والنشاط 72 20,34,50,66 10,18



(المستوى .)3
يمكن استخدام المقاييس الفرعية لتقييم المخاطر لرطوبة الجلد كمؤشرات سريرية لرطوبة الجلد( 36-35-19المستوى .)3



مناقشة األدلة
توضح األدبيات وجود عالقة إحصائية معتدلة بين الرطوبة الزائدة للجلد وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول ُ .)4.6يقترح أن سلس البول هو عامل محتمل محتمل في السكان
أيضا أنه باإلضافة إلى الرطوبة ,هناك مكون مهيج للجلد للعديد من العوامل التي توجد فيها الرطوبة .فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي
الذين يتميزون بالثبات وضعف الجلد .من المحتمل ً
األساسي( ,انظر الشكل  )4.1قد يؤثر وجود الرطوبة على كل من حالة الحدود الميكانيكية (نوع الحمل) وقابلية الجلد وتحمله (الخصائص الميكانيكية لألنسجة) .يظهر أن معامل
االحتكاك أكبر على البشرة الرطبة92'90 .
الجدول  :4.6ملخص لألدلة عن مقاييس رطوبة الجلد كعامل خطر لتطور إصابة الضغط

متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار
المفاهيمي

الدراسات المئوية مهمة في
نموذج متعدد المتغيرات

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات

سلس البول المزدوج

شروط الحدود الميكانيكية

 3( ٪60.0من  5دراسات)

 3دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 10,20,34

رطوبة الجلد

شروط الحدود الميكانيكية

 4( ٪66.7من  6دراسات)

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 67 20,37,55

 5( ٪38.5من  13دراسة)

 5دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -43-11

مقياس

الرطوبة

ألداة تقييم المخاطر

حساسية وتحمل الفرد
حساسية وتحمل الفرد

الفرعي

شروط الحدود الميكانيكية
حساسية وتحمل الفرد

دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في النموذج 36 -6
دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في نموذج 35 , 7
49,35,36

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج
3,20,21,23,24,34,41,45

سلس البراز

شروط الحدود الميكانيكية

 4( ٪30.7من  13دراسة)

حساسية وتحمل الفرد
القسطرة البولية في الموقع

شروط الحدود الميكانيكية

سلس البول

 2( ٪40.0من  5دراسات)

سلس البول (نوع غير
محدد(

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 62 14
 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 67 47 27

 1( ٪14.3من  7دراسات)

حساسية وتحمل الفرد
شروط الحدود الميكانيكية

 9دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج
6,26,32,33,35,37,48,49,62

حساسية وتحمل الفرد
شروط الحدود الميكانيكية

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 72 66 18 9

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 34

 6دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 20 13 9 6
35,48

 2( ٪100من  2دراسة)

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 50-14

حساسية وتحمل الفرد

درجة حرارة الجسم كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.12النظر في تأثير زيادة درجة ح اررة الجسم على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)
ملخص الدليل
ذكرت سبع من  12دراسة ( )٪58.3أن ارتفاع درجة ح اررة الجسم هو عامل تنبؤي إلصابات الضغط في النمذجة متعددة المتغيرات .وجدت دراستان متوسطتان على مستوى الجودة ,1
جدا من المستوى  52 47 37 16 3أن درجة ح اررة الجسم عامل خطر في النمذجة متعددة
 77-8دراسة متوسطة الجودة من المستوى  55 3وأربع دراسات منخفضة  /منخفضة ً
المتغيرات .تراوحت نسب األرجحية الرتفاع درجة ح اررة الجسم من  1.4452إلى  8.45.55على العكس ,أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  4 1عن ارتباط سلبي كبير بين

ارتفاع درجة ح اررة الجسم (>  38.5درجة مئوية) واصابات الضغط في النمذجة متعددة المتغيرات .ذكرت الدراسات األربع المتبقية ,جميعها ذات جودة منخفضة ,مستوى 3243476
 ,85درجة ح اررة الجسم كعامل تنبؤ غير مهم.

اعتبارات التنفيذ


تقييم مخاطر إصابات الضغط لدى األفراد الذين يعانون من ارتفاع درجة ح اررة الجسم في وجود ضعف الحركة والنشاط ( 77'52'47'37-816المستويات  1و .)3



ضع في اعتبارك تأثير ارتفاع درجة ح اررة الجسم على عوامل الخطر األخرى إلصابة الضغط ,على سبيل المثال ,زيادة التعرق الذي يؤدي إلى رطوبة الجلد (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
توضح األدبيات وجود ارتباط إحصائي معتدل بين درجة ح اررة الجسم وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول  .)4.7من حيث اإلطار المفاهيمي األساسي ,قد تؤثر درجة ح اررة
الجسم على قابلية الجلد وتحمله من خالل التأثير على علم وظائف األعضاء واإلصالح ؛ وخصائص النقل والح اررة.
الجدول  :4.7ملخص لألدلة على زيادة درجة ح اررة الجسم كعامل خطر لتطور إصابة الضغط

متغيرات عامل الخطر
زيادة درجة ح اررة الجسم

مكون اإلطار المفاهيمي
حساسية وتحمل الفرد

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في

نموذج متعدد المتغيرات

النموذج متعدد المتغيرات

 7( ٪58.3من  12دراسة)

 7دراسات كان فيها ارتفاع درجة ح اررة
في
مهما
الجسم
ً
8,16,18,37,44,47,77

النموذج

دراسة واحدة أدت فيها درجة ح اررة الجسم
المرتفعة إلى تقليل المخاطر بشكل ملحوظ

4

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة في النموذج 24,34,76,85

الشيخوخة كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.13النظر في التأثير المحتمل لكبار السن على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
في المجموع ,تضمنت  51دراسة تنبؤية العمر كعامل في التحليالت متعددة المتغيرات .من بين هذه الدراسات ,أفادت  19دراسة ( )٪37.3أن زيادة العمر كان عامالً تنبؤياً هاماً
إلصابات الضغط .تضمنت الدراسات التي أشارت إلى وجود عالقة كبيرة أربع دراسات عالية الجودة من المستوى األول  S'3'42'71'93ودراسة واحدة ذات جودة متوسطة المستوى .1
جدا  96'95'87'86'84'83 ' 73'72'35'31'22'14أيد النتائج.
 77دراستان متوسطتان  1094و  12دراسات منخفضة  /منخفضة ً
على العكس من ذلك ,ذكرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  34 3وجود ارتباط سلبي كبير بين إصابات العمر المتزايدة والضغط في النماذج متعددة المتغيرات .أفادت
الدراسات الـ  31المتبقية أن العمر كعامل غير مهم ,بما في ذلك دراسة واحدة ذات جودة عالية من المستوى  ,1واثنتان كانتا دراسات متوسطة الجودة من المستوى  67 ,1وواحدة عالية
جدا 99-97'89'88'85'82'79'76'74'67'64'63'58'49'40'36'32'27'26'23'21'20'15'6 .دراسات
الجودة 9 ,دراسات متوسطة الجودة 1157 ,و  25منخفضة  /منخفضة ً

المستوى  . 3استخدمت الدراسات مقاييس فئوية أو مستمرة للعمر وأجريت في مجموعة من السكان المختلفين.
مناقشة األدلة

توضح األدبيات وجود ارتباط إحصائي ضعيف بين تقدم العمر وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول ُ .)4.8يقترح أن العمر هو عامل مربك ومؤشر عام للعجز المحتمل في
مجاالت الخطر الرئيسية بما في ذلك التنقل  /النشاط ؛ حالة الجلد التروية والدورة الدموية واألكسجين .التغذية؛ ورطوبة الجلد .لذلك ,من حيث اإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل

 ,)4.1قد يؤثر العمر على المستوى الفردي على كل من ظروف الحدود الميكانيكية وجميع المكونات األربعة لحساسية الجلد وتحمله :الخصائص الميكانيكية لألنسجة ؛ هندسة
(مورفولوجيا) األنسجة ؛ علم وظائف األعضاء واإلصالح .وخصائص النقل والح اررة.

الجدول  :4.8ملخص لألدلة عن مقاييس التقدم في السن كعامل خطر لتطوير إصابات الضغط

متغيرات عامل الخطر
كبار السن

مكون اإلطار
المفاهيمي

شروط

الميكانيكية

الحدود

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات

نموذج متعدد المتغيرات

 20( ٪39.2من  51دراسة)

حساسية وتحمل الفرد

20

دراسة

31

دراسة

كانت

عوامل

فيها

الخطر

مهمة

في

النموذج

مهمة

في

النموذج

96-73,77,83,84,86,87,93-3,10,14,22,31,34,35,42,71
لم

تكن

فيها

عوامل

الخطر

6,7,9,11,15,20,21,23,26,27,32,36,40,41,44,49,57,58,63
99-64,67,74,76,79,82,85,88,89,97 ,

اإلدراك الحسي كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.14النظر في التأثير المحتمل لإلدراك الحسي الضعيف على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
مهما في النموذج بما في ذلك دراسة
من بين  12دراسة تنبؤية تضمنت اإلدراك الحسي كعامل في التحليالت متعددة المتغيرات ,ذكرت أربعة فقط ( )٪25أن هذا المقياس كان عامالً ً
واحدة عالية الجودة من المستوى  ,1ودراسة واحدة متوسطة الجودة  11واثنتان منخفضتان  /جودة منخفضة للغاية  35,46دراسات المستوى  .3تتألف الدراسات الثمانية المتبقية من
جدا  19,21,23,28,34,36,45دراسات المستوى  .3استخدمت جميع الدراسات المقياس الفرعي لإلدراك الحسي في مقياس
دراسة عالية الجودة  3المستوى  1ومنخفضة  /منخفضة ً
برادن لقياس هذا المتغير.
اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك اإلدراك الحسي لدى األفراد الذين لديهم تشخيصات مرتبطة بضعف حسي موضعي  46 41 35 11أو القدرة على إدراك االنزعاج المرتبط بالضغط (على
سبيل المثال ,السكري ,اصابات النخاع الشوكي وأمراض الشرايين الطرفية) (المستوىان  1و .)3



ضع في اعتبارك تقييم اإلدراك الحسي لدى األفراد الذين لديهم تشخيصات مرتبطة بضعف حسي مركزي أو القدرة على االستجابة لالنزعاج المرتبط بالضغط (على سبيل
المثال ,الغيبوبة ,التخدير ,التخدير ,الشلل)( .المستوى  1و .)3



النظر في استخدام المقاييس الفرعية ألداة تقييم اإلدراك الحسي لتقييم ضعف اإلدراك الحسي ( 46 ,41 ,35 ,11المستوى  1و .)3

مناقشة األدلة
توضح األدبيات وجود ارتباط إحصائي ضعيف بين عجز اإلدراك الحسي وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول  .)4.9من المحتمل أن يتم الخلط بين عجز اإلدراك الحسي
وعوامل الخطر الرئيسية األخرى ,بما في ذلك قيود النشاط  /الحركة ,ومرض السكري وشدة المرض ,وتهيمن هذه العوامل في النمذجة اإلحصائية .من حيث اإلطار المفاهيمي األساسي,
يؤثر عجز اإلدراك الحسي على التعرض لظروف الحدود الميكانيكية المعاكسة.
الجدول  :4.9ملخص لألدلة لمقاييس اإلدراك الحسي كعامل خطر لتطوير إصابة الضغط

متغيرات عامل الخطر
مقياس فرعي لإلدراك الحسي لمقياس
برادن

مكون اإلطار المفاهيمي
شروط الحدود الميكانيكية

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في

نموذج متعدد المتغيرات

النموذج متعدد المتغيرات

 4( ٪33.3من  12دراسة)

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة
في النموذج 11,35,41,46

 8دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر
مهمة

في

3,19,21,23,28,34,36,45

النموذج

عالمات الدم كعامل خطر إلصابات الضغط
 :1.15النظر في التأثير المحتمل لنتائج اختبارات الدم المخبرية على مخاطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
تضمنت ثمانية وعشرون دراسة تنبؤية واحدة أو أكثر من متغيرات اختبار الدم في نموذجها متعدد المتغيرات .من بين هذه الدراسات ,أبلغت  )٪60.7( 17عن متغير مهم في النموذج,
جدا
بما في ذلك واحدة عالية الجودة  42وواحدة متوسطة الجودة  5دراسات تنبؤية من المستوى  1وواحدة عالية الجودة 62 ,واحدة ذات جودة متوسطة  13و  13منخفضة  /منخفضة ً
المستوى  32درجة 51,63,65,66,72,85,86,95 ,o26,32,5 ,25 ,دراسات تنبؤية .أكبر مجموعة من األدلة تتعلق بالزالل والهيموجلوبين .الدراسات اإلحدى عشرة المتبقية ,بما في

جدا  17,21,22,27,29,44,75,76,83لم تجد الدراسات اإلنذارية
ذلك دراسة تنبؤية واحدة متوسطة الجودة على مستوى  77 1وواحدة متوسطة  94وتسع دراسات منخفضة  /منخفضة ً
من المستوى الثالث أي متغير إلى تكون مهمة في النمذجة متعددة المتغيرات.

مناقشة األدلة
توضح األدبيات وجود ارتباط إحصائي معتدل بين مستويات األلبومين في الدم والهيموجلوبين وتطور إصابات ضغط جديدة (انظر الجدول  .)4.10التفسير المباشر والتطبيق للممارسة
معقد بسبب توافر نتائج االختبار وتنوع أسباب الشذوذ في التدابير التي تتراوح من سوء التغذية الحاد إلى فقدان الدم أثناء الجراحة .قد يكون التأثير على تحمل األنسجة متعدد العوامل.
فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل  ,)4.1قد تؤثر نتائج فحص الدم على حساسية الجلد وتحمله من خالل التأثير على علم وظائف األعضاء واإلصالح ؛ وخواص
النقل والح اررة كالتالي:


انخفاض الهيموجلوبين ( 20,32,42,50,51,65,72,85,95يقلل من قدرة حمل األكسجين في الدم وصحة األنسجة) (المستويات  1و .)3



ارتفاع بروتين سي التفاعلي ( 95مؤشر لاللتهاب الذي قد يؤثر على صحة األنسجة) (المستوى .)3



انخفاض نسبة األلبومين في الدم ( 95 86 66 5,25,62,63يخلق الوذمة الخاللية التي تقلل الضغط عبر الجافية والتروية إلى األنسجة) (المستويان  1و .)3

الجدول  :4.10ملخص لألدلة لتدابير الدم كعوامل خطر إلصابات الضغط

متغيرات عامل
الخطر

مكون اإلطار
المفاهيمي

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات

نموذج متعدد المتغيرات

اللمفوبيا

حساسية وتحمل الفرد

 2( ٪100من دراستين)

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 50-26

الزالل

حساسية وتحمل الفرد

 7( ٪50من  14دراسة)

مهمة

الهيموجلوبين

حساسية وتحمل الفرد

 9( ٪56.3من  16دراسة)

اليوريا والكهارل

حساسية وتحمل الفرد

 2( ٪50من  4دراسات)

عالمة التهابية (بروتين

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪33.3من  3دراسات)

7

دراسات

كانت

فيها

5,25,62,63,66,86,95

7

دراسات

9

دراسات

7

دراسات

لم

تكن

13,21,22,44,75,77,85
كانت

فيها

فيها

عوامل
عوامل
عوامل

20,32,42,50,51,65,72,85,95
لم

تكن

29,63,75,76,83,86,94

فيها

عوامل

الخطر
الخطر
الخطر
الخطر

مهمة
مهمة
مهمة

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 13,86
دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في النموذج 27,29

سي التفاعلي)

الحالة الصحية العامة والعقلية كعوامل خطر إلصابات الضغط

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 95
دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في النموذج 17,66

في

النموذج

في

النموذج

في

النموذج

في

النموذج

 :1.16النظر في التأثير المحتمل لحالة الصحة العامة والعقلية على مخاطر إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ
عند توفر السجالت السريرية ,يجب مراعاة استخدام أدوات ودرجات تقييم الصحة العامة الخاصة بالسكان عند النظر في تأثير حالة الصحة العامة والعقلية للفرد (على سبيل



المثال ,تصنيف الحالة البدنية للجمعية األمريكية ألطباء التخدير ودرجة مخاطر الوفيات ,النتيجة المبسطة لعلم وظائف األعضاء الحاد ,مقياس غالسكو للغيبوبة ,مقياس
خطورة اإلصابة ,درجة علم وظائف األعضاء الحادة وتقييم الصحة المزمنة إلخ) ( 12,15,57,83,84,89,98,100المستوى )3
في األفراد الذين يعانون من قيود الحركة والنشاط ,ضع في اعتبارك تأثير حالة الصحة العقلية على اإلدراك الحسي والقدرة على إعادة الوضع بشكل مستقل (رأي الخبراء).


نقاش

جدا بين حالة الصحة العقلية وخطر اإلصابة بالضغط (انظر
توضح األدبيات وجود ارتباط إحصائي معتدل بين بعض مقاييس الحالة الصحية العامة واالرتباط اإلحصائي الضعيف ً
الجدول  .)4.11كانت المتغيرات التي تم اعتبارها كمقاييس للحالة الصحية العامة واسعة النطاق وشملت مقاييس الحالة الصحية ,ووجود المسالك البولية أو عدوى الجهاز التنفسي,

ووجود جرح مزمن ,وعدد تدخالت التمريض ,ومدة اإلقامة في المستشفى ,والتشخيصات الطبية المحددة (على سبيل المثال ,السكتة القلبية ,أمراض الرئة واألورام الخبيثة) وتناول األدوية
(مثل المنشطات وقابضات األوعية والمهدئات) .من المحتمل أن يساهم النطاق الواسع من المتغيرات المستخدمة كمؤشر للحالة الصحية العامة في النتائج المتضاربة الشاملة حول أهمية
الحالة الصحية العامة كمؤشر إلصابات الضغط .تم إجراء بيان الممارسة الجيدة ألنه من المحتمل أن الصحة العامة وحالة الصحة العقلية هي عوامل مربكة ومؤشرات عامة للعجز
المحتمل في مجاالت الخطر الرئيسية بما في ذلك الحركة  /النشاط وحالة الجلد والتروية والتغذية ورطوبة الجلد واإلدراك الحسي  .لذلك ,فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي ,على
المستوى الفردي ,قد تؤثر حالة الصحة العامة والصحة العقلية على كل من ظروف الحدود الميكانيكية وجميع المكونات األربعة لحساسية الجلد وتحمله.
الجدول  :4.11ملخص لألدلة على مقاييس الحالة الصحية العقلية والعامة كعوامل خطر إلصابات الضغط

متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار
المفاهيمي

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات

نموذج متعدد المتغيرات

الجروح المزمنة

حساسية وتحمل الفرد

 1( ٪50من دراستين)

دواء

شروط الحدود الميكانيكية

 7( ٪35من  20دراسة)

حساسية وتحمل الفرد

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 42

دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 63
7

دراسات

كانت

فيها

53,57,65,78,80'20'4

13

دراسة

لم

تكن

فيها

عوامل
عوامل

الخطر
الخطر

9,32,34,40,47,48,54,67,73,74,81,89

مقاييس مقياس نورتون الحالة
البدنية

العامة

,

النشاط

شروط الحدود الميكانيكية

حساسية وتحمل الفرد

 0( ٪0من  3دراسات)

مهمة

في
في

مهمة

النموذج
النموذج

 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 3241

االجتماعي
عدوى

شروط الحدود الميكانيكية

 4( ٪44.4من  9دراسات)

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 12,38,40,89

مدة اإلقامة في المستشفى

شروط الحدود الميكانيكية

 4( ٪28.5من  14دراسة)

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 22,44,50,64

تدابير الصحة العامة األخرى

شروط الحدود الميكانيكية

 16( ٪40من  40دراسة)

المقاييس الصحية األخرى

شروط الحدود الميكانيكية

 5( ٪50من  10دراسات)

 5دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 15,57,83,84,98

تدابير محددة دراسة الحالة

شروط الحدود الميكانيكية

 2( ٪18.2من  12دراسة)

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 62-18

حساسية وتحمل الفرد
حساسية وتحمل الفرد

 5دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج 28,67,73,74,84
 10دراسات

لم تكن فيها عوامل

الخطر مهمة في النموذج

7,36,65,78,83,84,86,87,97,98
حساسية وتحمل الفرد

16

دراسة

24

دراسة

كانت

فيها

عوامل

الخطر

مهمة

73,78,80,96,98-14,15,42,47,62,64,66,71'7'4
لم

تكن

فيها

عوامل

الخطر

مهمة

في

النموذج

في

النموذج

9,12,13,20,23,28,29,31,35,38,39,41,48,49,51,54,67,6

85,97-76,83 ,8,74
حساسية وتحمل الفرد

 5دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 4,23,44,67,73

 10من الدراسات التي لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج ,6,9

العقلية

'7,20,28,35,44,48,50,51

النطاق الفرعي للحالة العقلية

ألداة تقييم المخاطر

شروط الحدود الميكانيكية

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 3

 1( ٪20من  5دراسات)

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 448,50 24

الخصائص الديموغرافية كعوامل خطر إلصابات الضغط
حققت الدراسات التنبؤية العوامل الديموغرافية كعوامل خطر إلصابات الضغط (انظر الجدول  .)4.12ال تظهر النتائج وجود عالقة بين العرق والجنس وخطر اإلصابة بالضغط .لذلك,
لم يتم تقديم أية توصيات .على الرغم من أن بيانات االنتشار تشير إلى أن معدل إصابات الضغط أعلى لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة ,فإن  106-101أظهرت دراسة وبائية واحدة
ناتجا عن تأخر االكتشاف بدالً من زيادة حقيقية في
فقط من سبع دراسات وبائية زيادة في المخاطر لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنةُ .يقترح أن يكون معدل االنتشار المتزايد الملحوظ ً
المخاطر (انظر الفصل التوجيهي تقييم الجلد واألنسجة لمزيد من المناقشة) .فيما يتعلق بالجنس ,ال يوجد دليل على أنه عامل خطر لإلصابة بالضغط.

الجدول  :4.12ملخص لألدلة على الخصائص الديموغرافية كعوامل خطر إلصابات الضغط

متغيرات عامل الخطر
حددت دراسة واحدة زيادة خطر اإلصابة بالجلد
القوقازي  ,وحددت دراسة واحدة زيادة خطر

الدراسات المئوية مهمة في نموذج
متعدد المتغيرات

 2( ٪28.6من  7دراسات)

اإلصابة بألوان البشرة الداكنة

حددت  5دراسات زيادة المخاطر على الذكور ,

وحددت دراستان زيادة المخاطر على اإلناث

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد المتغيرات

 7( ٪26.9من  26دراسة)

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 6,93

 5دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 9,68,82,83,97
7

دراسات

19

دراسة

كانت

فيها

20,29,67,70,73,95,98
لم

تكن

فيها

عوامل
عوامل

الخطر
الخطر

مهمة
مهمة

في

النموذج

في

النموذج

6,9,15,22,33,40,44,48,49,64,82,83,85,86,88,93,96,97,99

عوامل الخطر اإلضافية لألفراد في غرفة العمليات
مجاالت عامل خطر إصابة الضغط المقدمة بالفعل في هذا الفصل من الدليل اإلرشادي مناسبة لجميع البالغين ,بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لعملية جراحية .باإلضافة إلى
المجاالت المقدمة سابًقا ,تم تحديد عوامل خطر إضافية لدى األفراد في إعداد غرفة العمليات ,خاصة توقيت الجراحة ,ومدة الجراحة ,والشدة السريرية للفرد على النحو الذي يحدده
تصنيف الجمعية األمريكية ألطباء التخدير.
 :1.17النظر في تأثير الوقت المستغرق قبل الجراحة ,ومدة الجراحة وتصنيف الحالة المادية للجمعية األمريكية ألطباء التخدير ( )ASAعلى مخاطر إصابة الضغط المرتبطة
بالجراحة( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
المدة الزمنية من الدخول إلى الجراحة
أفادت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى األول ( )44ودراستان متوسطتا الجودة من المستوى الثالث  1112أن المدة الزمنية السابقة للجراحة كانت عامل خطر كبير لتطوير
إصابة الضغط بعد الجراحة .كان األفراد الذين كانوا غير قادرين على الحركة قبل الجراحة وتأخر إجرائهم الجراحي أكثر من  12ساعة أكثر عرضة لإلصابة بالضغط من  1.6إلى 1.7
مرة 1112 .أشارت دراستان أخريان إضافيتان منخفضتا الجودة  107108إلى أن األفراد الذين خضعوا للجراحة المتأخرة كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالضغط .إصابة .ومع ذلك ,وجدت
دراسة أقل بكثير من المستوى  3متوسط الجودة  94أن الوقت بين دخول قسم الطوارئ واجراء جراحة الورك لم يكن عامل خطر كبير.
مدة الجراحة

أفادت ست دراسات تنبؤية منخفضة الجودة من المستوى  58'39,54 3عن تحليالت متعددة المتغيرات وجدت أن مدة الجراحة هي عامل تنبؤي مهم لتطوير إصابة ضغط من الفئة /
المرحلة األولى أو أكبر عند البالغين .أفادت الدراسات أن خطر اإلصابة بإصابة الضغط كان أكبر بما يصل إلى ثمانية أضعاف في العمليات الجراحية ذات المدة األطول55 .
استخدمت الدراسات ذات نسبة األرجحية األعلى نتائج قاطعة للجراحة على مدى  5أو  6ساعات في المدة 39,55 ,والدراسات ذات نسبة األرجحية المنخفضة استخدمت مدة الجراحة /
أيضا أن مدة الجراحة كانت عامل
التخدير كمقياس مستمر للنتائج 58-54,56 .وجدت دراسة تنبؤية إضافية واحدة منخفضة الجودة من المستوى  3أجريت مع كل من البالغين واألطفال ً

خطر كبير .على الرغم من أن دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  76 2وخمس دراسات متوسطة  57ودراسات منخفضة  /عالية الجودة في المستوى 75 58 52 44 3
عموما أصغر من تلك التي تحتوي على نتائج مهمة.
وجدت أن مدة الجراحة لم تكن مهمة ,كانت هذه الدراسات
ً
الجمعية األمريكية ألطباء التخدير تصنيف الحالة الفيزيائية
ذكرت إحدى الدراسات التنبؤية ذات الجودة المتوسطة من المستوى  3أن تصنيف الفرد على نظام تصنيف الحالة البدنية (الجمعية األمريكية ألطباء التخدير) كان عامل خطر كبير
دائما للحياة) في الجمعية األمريكية ألطباء
لتطوير إصابة الضغط بعد الجراحة .كان األفراد المصابون بالتصنيف ( IIIمرض جهازي شديد) أو ( IVمرض جهازي خطير يمثل
ً
تهديدا ً
التخدير أكثر عرضة لإلصابة بالضغط بأكثر من أربع مرات .وجدت دراسة أصغر ومنخفضة الجودة من المستوى  48 2أن تصنيفات الجمعية األمريكية ألطباء التخدير من  IIأو  IIIأو
 IVلم تكن مرتبطة بمخاطر إصابة ضغط أعلى بشكل ملحوظ.
اعتبارات التنفيذ


يجب مراعاة عوامل الخطر الخاصة بالجراحة في ضوء جميع عوامل الخطر األخرى التي تمت مناقشتها في هذا الفصل من المبادئ التوجيهية (رأي الخبراء).



مسبقا لتمكين استخدام أسطح الدعم ,وأجهزة تحديد المواقع ,واستراتيجيات تحديد المواقع والضمادات الوقائية لتقليل
تحديد األفراد الذين لديهم أوقات عمل طويلة مخطط لها
ً
مخاطر إصابة الضغط .راجع الفصول ذات الصلة من الدليل اإلرشادي.



حيثما أمكن ,قلل من وقت التثبيت قبل الجراحة وبعدها (رأي خبير).

مناقشة األدلة
مجاالت عامل خطر إصابة الضغط المقدمة بالفعل في هذا الفصل من الدليل اإلرشادي ذات صلة بجميع البالغين ,بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لعملية جراحية .باإلضافة إلى
سابقا ,تم تحديد عوامل خطر إضافية لدى األفراد في إعداد غرفة العمليات (انظر الجدول  ,)4.13ال سيما توقيت الجراحة ,ومدة الجراحة ,والشدة السريرية للفرد على
المجاالت المقدمة ً
النحو الذي يحدده تصنيف الجمعية االمريكية الطباء التخدير .فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل  ,)4.1قد تؤثر العوامل المرتبطة بإجراء الجراحة على كل من
ظروف الحدود الميكانيكية وجميع قابلية الجلد وتحمله.
تعد المدة الطويلة التي يتم قضاؤها في حالة عدم الحركة قبل إجراء الجراحة أحد عوامل الخطر اإلضافية المحددة لألفراد في غرفة العمليات .أجريت دراسات على العالقة بين التأخير في
الجراحة وخطر اإلصابة بالضغط على كبار السن المصابين بكسور في الورك 12 ,وكذلك في مجموعات جراحية مختلطة تم قبولها في العناية المركزة بعد الجراحة ( 1144.المستوى
 .)3بشكل أساسي ,تعكس المدة بين الدخول والجراحة طول الفترة الزمنية التي يعاني فيها الفرد من قيود على الحركة  /النشاط ,والتي تمت مناقشتها كعامل خطر مميز في وقت سابق
مناسبا لألفراد في غرفة العمليات.
في هذا الفصل .يعد استخدام المدة الزمنية للجراحة كمقياس للحد من الحركة  /النشاط
ً
الجدول  :4.13ملخص لألدلة عن العوامل الخاصة بالبالغين في غرفة العمليات

متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار

الدراسات المئوية مهمة في

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد

المفاهيمي

نموذج متعدد المتغيرات

المتغيرات

وقت الجراحة

شروط

مدة الجراحة  /التخدير

شروط

نقاط الجمعية األمريكية ألطباء التخدير

حساسية

الميكانيكية
الميكانيكية

الحدود

 3( ٪75من  4دراسات)

 3دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 111244

الحدود

 6( ٪60من  10دراسات)

 6دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج

وتحمل

 1( ٪50من دراستين)

دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 94

57.58.66'88'54'39

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج
8'767'82'44
الفرد

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 12
دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 48

عوامل جراحية أخرى (على سبيل المثال ,

شروط

العمليات الجراحية(

حساسية

نوع التخدير  ,وتحديد المواقع  ,وعدد

الميكانيكية
الفرد

الحدود

 4( ٪25من  16دراسات)

وتحمل

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج
22445796

 12دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 2-38

كلما طالت مدة اإلجراء الجراحي ,زاد خطر اإلصابة بإصابة الضغط .قامت دراستان تنبؤية بقياس مدة الجراحة كمقياس مستمر ووجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلصابة بإصابة
الضغط وساعات أكثر على طاولة العمليات .بالنسبة للبالغين الذين يخضعون لجراحة العمود الفقري (العدد =  ,)209كان خطر اإلصابة بالفئة  /المرحلة األولى أو إصابة ضغط أكبر
أكبر بثماني مرات للعمليات على مدى خمس ساعات (نسبة األرجحية =  ,8.12ع = ( )0.005المستوى  39. )3يوشيمو ار وآخرون ( )2015أبلغت  55عن نتائج مماثلة في دراسة
تنبؤية تستكشف عوامل الخطر لدى البالغين (ن =  )277الذين يخضعون لجراحة األعصاب .بالنسبة لألفراد الذين يقضون ست ساعات أو أكثر في غرفة العمليات ,كان معدل
األرجحية لتطوير فئة  /المرحلة األولى أو إصابة ضغط أكبر  ٪95( 8.45المجال العددي للثقة  3.04إلى  27.46ضغط <( )0.001المستوى .)3
ذكرت ست دراسات تنبؤية (جميعها المستوى  )3أن مدة الجراحة التي تزيد عن خمس أو ست ساعات كانت عامل خطر إلصابة الضغط .تم اإلبالغ عن أكبر نسبة أرجحية (نسبة
أرجحية مخفضة  ٪= 8.45, 95المجال العددي للثقة  3.04إلى  27.46ضغط < )0.001لمدة الجراحة التي تزيد عن  360دقيقة  /درجة الح اررة األساسية>  38.1درجة مئوية
كعامل مركب في األفراد الذين يخضعون لجراحة األعصاب (العدد =  55. )277لين وآخرون 39 )2017( .أبلغ عن نتيجة مماثلة (نسبة أرجحية مخفضة 8.12,ضغط =) 0.005
لمدة الجراحة ألكثر من  300دقيقة في البالغين الذين يخضعون لجراحة العمود الفقري (العدد =  .)209شونهوفن وآخرون 54 )2002( .تابع  208أفراد خضعوا لعملية جراحية لمدة
أربع ساعات أو أكثر وأبلغوا عن نسبة رطوبة  ٪95( 1.0006المجال العددي للثقة  1.0037إلى  )1.0087لتطوير إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر .تشن وآخرون.
 (2013) 56أبلغت عن نتائج مماثلة (نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 1.005, 95المجال العددي للثقة  1.000إلى  ,2.022ضغط = ) 0.036مع تحليل شمل كالً من البالغين
واألطفال (العدد =  ,)286كما فعل كونور وآخرون( 58 )2010( .نسبة أرجحية مخفضة  ٪95 ,= 1.005المجال العددي للثقة  1.000إلى  ,1.010ضغط = ) 0.038في تحليل
أيضا أن نسبة
لمجموعة أكبر من البالغين (العدد =  )538يخضعون لجراحة المسالك البولية .أكبر دراسة أجريت على ً 3225
بالغا في العناية المركزة خضعوا لعملية جراحية ,أفادت ً
األرجحية مماثلة ( ٪95 ,1.07المجال العددي للثقة  1.03إلى  ,1.11ضغط <.)0.001

تصنيف الحالة البدنية من خالل الجمعية األمريكية ألطباء التخدير هو مقياس الشدة السريرية .لذلك فإن أهمية درجة التصنيف هذه كعامل خطر تنبئي إلصابات الضغط ,كما أفاد
راديميكرز (2007) 12في تحليل للبالغين يخضعون لجراحة كسر الورك (العدد =  ,)722يتوافق مع البيانات من دراسات أخرى تشير إلى أن الحالة السريرية العامة مهمة لخطر
إصابة الضغط (المستوى .)3
عوامل الخطر اإلضافية لألفراد في الرعاية الحرجة
 :1.18ضع في االعتبار العوامل التالية لتكون عوامل خطر إصابة الضغط الخاصة بالسكان لألفراد المصابين بأمراض خطيرة:



مدة اإلقامة في وحدة العناية المركزة
التهوية الميكانيكية



استخدام مقابض األوعية



درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة

(بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
مدة التنويم بوحدة العناية المركزة
تحليال متعدد المتغيرات .وجدت سبع دراسات تنبؤية ( ٪53.8من الدراسات) من المستوى  3منخفضة الجودة 89-31-17
تم تضمين طول إقامة وحدة العناية المركزة في 13
ً
جدا  100-98-88-72أن طول الوقت في وحدة العناية المركزة كان عامل خطر كبير لتطوير إصابات الضغط .ذكرت الدراسات أن نسبة األرجحية بين  1.1و .1.831
ومنخفضة ً

جدا  84دراسات المستوى  3أن مدة وحدة العناية المركزة غير مهمة.
ومع ذلك ,وجدت خمس دراسات منخفضة  81-67'65'54-49وواحدة منخفضة ً
التهوية الميكانيكية

تضمنت ثماني دراسات تنبؤية تهوية ميكانيكية في تحليل متعدد المتغيرات .من بين هذه  -أربع دراسات تنبؤية من المستوى الثالث  84 78 74 73ذات جودة منخفضة أو منخفضة
جدا كانت التهوية الميكانيكية المبلغ عنها عامل خطر كبير  -مع نسبة أرجحية تتراوح من  1.042إلى  .23.604ومع ذلك  -وجدت دراسة واحدة ذات جودة متوسطة من المستوى
ً
جدا من المستوى  84 67 40 31 3أن التهوية الميكانيكية لم تكن عامل خطر كبير.
األول  4وأربع دراسات ذات جودة منخفضة ومنخفضة ً

درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة (علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة )II
تضمنت خمس دراسات تنبؤية  4,67,88,89,100درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة  IIكعامل خطر محتمل إلصابات الضغط في تحليل متعدد المتغيرات .وجدت
مهما  -مع
اثنتان من هذه الدراسات  -منخفضة  89ومنخفضة ً
جدا  100دراسة من المستوى  - 3أن درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة  IIكانت عامالً ً
تنبؤيا ً
جدا  88أن درجة علم وظائف األعضاء الحاد
نسبة أرجحية مخفضة تتراوح من  1.06إلى  .16.19ومع ذلك  -وجدت دراسة متوسطة الجودة على مستوى  1ومنخفضة  67ومنخفضة ً

مهما إلصابات الضغط لدى األفراد المصابين بأمراض خطيرة.
وتقييم الصحة المزمنة  IIلم تكن عامالً ً
تنبؤيا ً
استخدام ضغط األوعية

جدا
تضمنت ثماني دراسات استخدام ضاغطات األوعية في تحليل متعدد المتغيرات .من بين هذه  -أربع دراسات تنبؤية من المستوى  4ذات جودة معتدلة  57أو منخفضة  /منخفضة ً

 80 78 53ذكرت أن استخدام مقابض األوعية كان عامل خطر كبير  -مع نسبة أرجحية تتراوح من  1.33إلى  .4.816ومع ذلك  -وجدت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى
جدا من المستوى  89 73 67 3أن استخدام ضاغط األوعية لم يكن عامل خطر كبير.
 81 3وثالث دراسات منخفضة  /منخفضة ً
اعتبارات التنفيذ


النظر في عوامل الخطر الخاصة باألفراد في الرعاية الحرجة في ضوء جميع عوامل الخطر األخرى التي تمت مناقشتها في هذا الفصل من الدليل (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
مجاالت عامل خطر إصابة الضغط المقدمة بالفعل في هذا الفصل من الدليل اإلرشادي ذات صلة بجميع البالغين  -بما في ذلك أولئك الذين هم في حالة حرجة .باإلضافة إلى
ميكانيكيا  -باستخدام
سابقا  -تم تحديد عوامل خطر إضافية لدى األفراد في الرعاية الحرجة (انظر الجدول  - )4.14خاصة مدة قبول العناية المركزة  -التهوية
المجاالت المعروضة ً
ً

مقابض األوعية  -والشدة السريرية للفرد على النحو المحدد بواسطة درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة (علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة المزمنة .)II
فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي (انظر الشكل  - )4.1تؤثر عوامل الخطر الخاصة باألفراد المصابين بأمراض خطيرة على ظروف الحدود الميكانيكية وحساسية الجلد وتحمله.
الجدول  :4:14ملخص لألدلة الخاصة بالعوامل الخاصة باألفراد في الرعاية الحرجة

متغيرات عامل الخطر
مدة اإلقامة في وحدة العناية المركزة

مكون اإلطار
المفاهيمي

شروط

الميكانيكية

حساسية

الحدود

الدراسات المئوية مهمة في
نموذج متعدد المتغيرات

 7( ٪53.8من  13دراسة)

وتحمل

المتغيرات

 7دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في الوضع
72,88,89,98,100'31'17

 6دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -54-49

الفرد

84-81-67-65

التهوية الميكانيكية

حساسية

وتحمل

 4( ٪50من  8دراسات)

درجة علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم

شروط

الحدود

 2( ٪40من  5دراسات)

الحاد وتقييم الصحة المزمنة II

حساسية

الفرد

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج -78-74-73
84

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -31-4
67-40

الصحة المزمنة علم وظائف األعضاء

الميكانيكية

وتحمل

دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 100-89

 3دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 88-67-4

الفرد
ضاغطات األوعية

حساسية
الفرد

وتحمل

 4( ٪50من  8دراسات)

 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في نموذج -78-57-53
80

 4دراسات لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -73-67

89-81

عوامل الخطر اإلضافية الخاصة بحديثي الوالدة واألطفال
من المحتمل أن تكون العديد من عوامل الخطر المذكورة في هذا الفصل ذات صلة بالولدان واألطفال وكذلك السكان البالغين .ومع ذلك ,هناك نقص في البحث من الدراسات التنبؤية
عالية الجودة المتاحة حول مخاطر إصابة الضغط عند الولدان واألطفال .النموذج المفاهيمي المعروض في الشكل  4.1مناسب لجميع السكان المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ويمكن
سنا وتدعم التوصيات
افتراض أنه يعكس المسببات عند الولدان واألطفال .تتوفر بعض الدراسات اإلنذارية التي تشير إلى التحليالت متعددة المتغيرات التي أجريت على السكان األصغر ً
الخاصة بالولدان واألطفال التي يمكن أخذها في االعتبار باإلضافة إلى عوامل الخطر التي تمت مناقشتها خالل هذا الفصل.

 :1.19النظر في تأثير نضج الجلد ,والتروية واألكسجين ,ووجود جهاز طبي على مخاطر إصابة الضغط عند الولدان واألطفال( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

 :1.20النظر في تأثير شدة المرض ومدة البقاء في وحدة الرعاية الحرجة على مخاطر إصابة الضغط عند الولدان واألطفال( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أشارت الدالئل المستمدة من دراسة تنبؤية عالية الجودة من المستوى  109 1إلى أن نسيج  /نضج الجلد هو عامل خطر إلصابات الضغط عند حديثي الوالدة أشارت دراستان متوسطتان
ن
مهما ألي من حديثي الوالدة  109أو األطفال 110 .أدلة من دراسة إنذارية متوسطة الجودة من
الجودة توفران المستوى  1109والمستوى  3110إلى أن وز الوالدة لم يكن عامل خطر ً
المستوى األول  109ودراسة إنذارية متوسطة الجودة من المستوى  110 3أثبتت في التحليالت متعددة المتغيرات أهمية مقاييس التروية واألكسجين كعامل خطر إلصابات الضغط عند
أيضا من مخاطر إصابة الضغط بسبب وجود األجهزة الطبية110 .
األطفال .تضمنت مقاييس النتائج لألكسجين والتروية وجود مجموعة واسعة من أنظمة توصيل األكسجين ,والتي تزيد ً

أظهرت األدلة من دراسة تنبؤية ذات جودة متوسطة المستوى  110 3في التحليالت متعددة المتغيرات أهمية الشدة .المرض ومدة اإلقامة في المستشفى كعوامل خطر إلصابات الضغط
لدى األطفال وحديثي الوالدة.
اعتبارات التنفيذ


يجب مراعاة عوامل الخطر الخاصة بالولدان واألطفال في ضوء جميع عوامل الخطر األخرى التي تمت مناقشتها في هذا الفصل من الدليل (رأي الخبراء).



النظر في تأثير أجهزة الدعم التنفسي (على سبيل المثال ,األنبوب الرغامي ,ضغط مجرى الهواء اإليجابي المستمر وما إلى ذلك) فيما يتعلق بعوامل خطر إصابة الضغط
لإلرواء وحالة األوكسجين ووجود جهاز طبي ( 109المستوى .)1



مقياسا لملمس  /نضج الجلد عند الولدان ( 109المستوى .)1
يوفر مقياس دوبويتز لتقييم نضج حديثي الوالدة
ً

مناقشة األدلة
في حديثي الوالدة ,تم تحديد نسيج  /نضج الجلد كعامل خطر كبير إلصابة الضغط ( 109المستوى  .)1نضج الجلد يرتبط مباشرة بعمر حديثي الوالدة .في األسبوع  23إلى  24من
وهشا بشكل خاص  111.وبالتالي ,فإن بشرة
الحمل ,ال تتطور الطبقة القرنية ,وبحلول 30
أسبوعا من الحمل يكون لديها طبقتان إلى ثالث طبقات فقط من الخاليا .يبدو الجلد شفاًفا ً
ً
حاجز غير كاف ,وكما هو مبين في دراسات المخاطر ,فهي معرضة بدرجة كبيرة لالنهيار (المستوى  .)3فيما يتعلق باإلطار المفاهيمي األساسي (انظر
ًا
سنا توفر
األطفال األصغر ً

الشكل  ,)4.1فإن نسيج الجلد ومقاييس األكسجين والتروية هي مؤشرات على قابلية الجلد وتحمله وتعكس الخصائص الميكانيكية لألنسجة ؛ هندسة (مورفولوجيا) األنسجة ؛ علم وظائف
األعضاء واإلصالح .وخصائص النقل والح اررة.
استخدمت الدراسات المشمولة  109110مجموعة من تدخالت الدعم التنفسي التي يمكن اعتبارها مقاييس للتروية واألكسجين عند الولدان واألطفال .إن وجود جهاز طبي هو عامل خطر
لنتيجة محددة لحديثي الوالدة واألطفال ,الذين قد يكونون معرضين لخطر متزايد بسبب حجمهم ووزنهم وعدم نضج الجلد .مزيد من المناقشة للمخاطر المرتبطة باألجهزة الطبية في الفصل
التوجيهي إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز.
الجدول  :4.15ملخص لألدلة الخاصة بالعوامل الخاصة بالولدان واألطفال

متغيرات عامل الخطر

مكون اإلطار
المفاهيمي

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد

الدراسات المئوية مهمة في

المتغيرات

نموذج متعدد المتغيرات

نسيج  /نضج الجلد

حساسية وتحمل

 1( ٪50من دراستين)

تدابير اإلرواء واألكسجين

حساسية وتحمل

 2( ٪100من دراستين)

دراستان حيث كانت عوامل الخطر مهمة في النموذج -91-10

الحدود

 2( ٪100من دراستين)

دراستان حيث كانت عوامل الخطر مهمة في النموذج -91-10

الحدود

 1( ٪100من دراسة واحدة)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 10-1

الفرد

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 9-10

دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج = 1
10

الفرد

وجود جهاز طبي

شروط

شدة المرض

شروط

الميكانيكية
الميكانيكية

10
10

حساسية وتحمل
الفرد
الطول في حالة بقاء وحدة العناية المركزة

شروط

الحدود

 1( ٪100من دراسة واحدة)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 10-1

الميكانيكية

حساسية وتحمل
الفرد

فحص وتقييم مخاطر اإلصابة بالضغط
 :1.21إجراء فحص لمخاطر إصابة الضغط في أقرب وقت ممكن بعد الدخول إلى خدمة الرعاية وبشكل دوري بعد ذلك لتحديد األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات
الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

 :1.22إجراء تقييم كامل لمخاطر إصابة الضغط على النحو الذي تسترشد به نتيجة الفحص بعد القبول وبعد أي تغيير في الحالة( .بيان الممارسة الجيدة)

 :1.23وضع وتنفيذ خطة وقائية قائمة على المخاطر لألفراد الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر اإلصابة بإصابات الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


أيضا األفراد المقبولين في الرعاية المجتمعية( .رأي خبير).
يجب إجراء فحص في أول اتصال مع أخصائي صحي بعد القبول في خدمة الرعاية ,مع مالحظة أن هذا يشمل ً



منظما يأخذ في االعتبار عوامل الخطر الرئيسية لتطوير إصابات الضغط في السكان المستهدفين ويمكن إجراؤه
نهجا
عند إجراء فحص مخاطر إصابات الضغط ,اتبع ً
ً
بسرعة في جميع األفراد من هذه المجموعة ( 112رأي الخبراء).



جدا) معرضون لخطر اإلصابة بالضغط ,يجب إجراء تقييم كامل لمخاطر اإلصابة بالضغط .تطوير اإلصابة (رأي
بالنسبة لألفراد الذين تم فحصهم على أنهم (محتملون ً



إذا كان التقييم الكامل لمخاطر إصابات الضغط يؤكد حالة "الخطر" ,فضع خطة رعاية وقائية فردية مع مراعاة عوامل الخطر المحددة (رأي الخبراء).



مناقشة حالة الخطر مع الفرد واستراتيجيات الوقاية الموصى بها .تعديل خطة الوقاية من إصابات الضغط وفًقا لألهداف والتفضيالت الفردية (رأي الخبراء).



كرر تقييم المخاطر بقدر ما تتطلبه حدة الفرد .إجراء إعادة تقييم إذا كان هناك أي تغيير كبير في حالة الفرد (رأي خبير).



اعتمادا على عدد المرضى واإلعداد السريري ,قم بتطوير معايير وسياسات محلية لمعالجة كيفية إجراء تقييم المخاطر ومن يقوم به .رأي الخبراء).
ً

خبير).


نقاش

توثيق جميع تقييمات المخاطر (رأي الخبراء).

نظر لعبء وتأثير تطوير إصابات الضغط على كل من الفرد والخدمة الصحية ,فمن الممارسات المقبولة أنه ينبغي إجراء تقييم للمخاطر على األفراد ,بهدف تحديد أولئك المعرضين
ًا
لخطر محتمل ,من أجل التدخالت الوقائية الفردية يمكن التخطيط والبدء .ألسباب عملية ,يوصى بأن يتم تنظيم تقييم المخاطر في مرحلتين:
جدا) المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ,يليه
( )1الفحص لتحديد األفراد (المحتمل ً

جدا) في خطر.
( )2تقييم كامل لمخاطر اإلصابة بالضغط لدى األفراد الذين تم فحصهم على أنهم (محتملون ً
فحص مخاطر إصابة الضغط
تهدف الخطوة األولى ,فحص مخاطر إصابات الضغط ,إلى التعرف بسرعة كبيرة وبأقل جهد تشخيصي على هؤالء األفراد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أو أي خدمة رعاية أخرى
جدا أن يتعرضوا لخطر اإلصابة بالضغط  113.وبالتالي ,فإن الغرض الرئيسي
(على سبيل المثال ,مرفق رعاية المسنين ,وكالة الرعاية المنزلية ,مرفق إعادة التأهيل ,إلخ ).من المحتمل ً
من الفحص هو تحديد األفراد الذين ال يمكن استبعاد مستوى معين من مخاطر إصابات الضغط على الفور والذين يحتاجون إلى تقييم كامل للمخاطر .يجب أن يساعد إجراء فحص
أيضا حماية جميع األفراد المعرضين للخطر يتم تحديدهم
للمخاطر في توجيه الموارد إلى هؤالء األفراد الذين يحتاجون بالفعل إلى تقييم كامل للمخاطر والتدخالت الوقائية ,ولكن يجب ً

مبكر واكتشافهم بدقة.
ًا

وقابال للتكرار ,والذي يأخذ في االعتبار عوامل خطر إصابة الضغط ذات الصلة في السكان المستهدفين ,والبنية التحتية للرعاية
منظما
نهجا
ً
يجب أن يتبع فحص مخاطر إصابة الضغط ً
ً
الصحية المحلية واإلجراءات ,وتدريب ونطاق ممارسة المهنيين الصحيين في المنشأة .يجب تضمين إجراء تقييم للمخاطر في التثقيف الصحي المهني حول إصابات الضغط (انظر فصل
التوجيهات الصحية المهنية).
لتلبية أغراض الفحص ,يجب أن يعتمد الفحص فقط على عدد قليل من عوامل الخطر التنبؤية للغاية إلصابات الضغط .عوامل الخطر الرئيسية الموصى بها لتقييم المخاطر في هذا
يبيا لفحص مخاطر إصابة الضغط (انظر الجدول  4.1والتوصيات  1.1إلى  .)1.20ومع ذلك ,ليست كل عوامل
مرجعيا ًا
إطار
الفصل من الدليل اإلرشادي توفر ًا
مبرر نظرًيا وتجر ً
ً
الخطر المحددة تنبؤية بالتساوي في جميع المجموعات السكانية المستهدفة .ال تساعد عوامل الخطر المنتشرة بشكل كبير في مجموعة معينة من االهتمامات (على سبيل المثال ,كبار

سنا الذين يحتمل أن يكونوا معرضين لخطر اإلصابة بالضغط وأولئك الذين يحتمل أال يتعرضوا للخطر يجب أن
السن من المقيمين في دار رعاية المسنين) في التمييز بين األفراد األكبر ً

دائما عوامل الخطر مثل قيود الحركة
يراعي الفحص فقط تلك العوامل التي لديها القدرة على تحديد األشخاص المعرضين للخطر بدقة في المجتمع المعني .ومع ذلك ,يجب أن تتضمن ً
أو النشاط ومقاييس حالة الجلد الضعيفة (خاصة وجود إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى) التي تشير بشكل مباشر إلى زيادة و  /أو تعرض غير مقبول بشكل كاف لألحمال
الميكانيكية 112,114 ,ومدعومة بمستوى عال من األدلة.
أيضا مجموعات سكانية مستهدفة قد ال تتطلب أي مرحلة فحص رسمية ألن وجود عوامل خطر إصابة الضغط الرئيسية يرتبط بأسباب قبولهم .على سبيل المثال ,في مجموعات
هناك ً
المسنين ,األفراد ذوي الحاالت الحرجة ,حديثي الوالدة المبتسرين  /المصابين بأمراض خطيرة ,أو األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي ,العديد من عوامل الخطر الرئيسية

تلقائيا ,مما يشير في حالة "خطر" ,عند القبول.
موجودة بشكل واضح ومنتشرة بشكل كبير ,بحيث أن أي فحص رسمي غير ضروري أو يمكن اعتباره مكتمل
ً
نظر ألنه يجب إجراء فحص مخاطر إصابة الضغط بسرعة ,يجب أن تعتمد العملية على المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة والمتعلقة بالتاريخ الصحي لألفراد والحالة الصحية
ًا
الحالية ,إما من األفراد أنفسهم أو أقاربهم أو مقدمي الرعاية غير الرسميين أو غيرهم من المهنيين الصحيين أو السجالت الصحية .على سبيل المثال ,يمكن مالحظة قيود الحركة والنشاط
الحالية مباشرة عند االتصال األول أو يمكن استنتاجها من المعلومات الموجودة حول احتياجات الفرد للمساعدة .يمكن الحصول على معلومات عن حالة جلد الفرد وفئات المخاطر
جدا)
الرئيسية األخرى من السجالت الصحية أو أوراق القبول .عالوة على ذلك ,عادة ما تكون نتيجة الفحص ثنائية التفرع (أي تشير إلى أن عامل الخطر محل االهتمام موجود (محتمل ً

جدا) معرضون لخطر اإلصابة بالضغط إذا أشارت نتائج الفحص إلى أن ًأيا من عوامل الخطر المدرجة في الفحص
أو أن عامل الخطر غير موجود) .يجب افتراض أن األفراد (محتمل ً

دائما مراعاة قيود الحركة أو النشاط الحالية أو إصابات الضغط الحالية كداللة على حالة "المعرضة للخطر"1112114 .
موجودة (مرجح ً
جدا)  114.يجب ً

يجب إجراء فحص مخاطر إصابة الضغط في أسرع وقت ممكن (أي عند أول اتصال مع أخصائي الصحة) أو في الزيارة األولى في البيئات المجتمعية .في األفراد الذين تم فحصهم
على أنهم معرضون لخطر منخفض لإلصابة بالضغط ,يجب تكرار الفحص بمجرد زيادة التعرض للمخاطر أو من المحتمل أن يزداد بسبب التغيرات في الحالة الصحية أو العالج (على
جدا) في خطر ,يجب إجراء تقييم كامل لمخاطر إصابة الضغط على الفور.
سبيل المثال ,الجراحة) .في األفراد الذين تم فحصهم على أنهم (محتملون ً
التقييم الكامل للمخاطر وتخطيط الرعاية واعادة التقييم
يهدف التقييم الكامل للمخاطر إلى إجراء فحص شامل لتعرض الفرد للمخاطر كما هو موضح في نتيجة الفحص ,مما يؤدي إلى تأكيد وتأهيل أقرب للحالة المفترضة "المعرضة للخطر"
وعوامل الخطر الكامنة ,أو عدم تأكيد هذا االفتراض .بالنسبة لهذا التقييم المتعمق ,فإن جميع عوامل الخطر الرئيسية الموصى بها في هذا الفصل من الدليل اإلرشادي (الجدول ,4.1

التوصيات  1.1إلى  ,)1.19باإلضافة إلى مراعاة عوامل الخطر اإلضافية الخاصة بالظروف ,على سبيل المثال يجب أن تؤخذ في االعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالكعب (راجع فصل
الدليل إلصابات ضغط الكعب) أو عوامل الخطر المرتبطة باألجهزة (انظر فصل الدليل المتعلق بإصابات الضغط المرتبطة بالجهاز) .يحدد تقييم المخاطر كالً من عوامل خطر إصابة
الضغط القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل لتوفير مؤشر عام عن حالة الخطر للفرد .يجب تقييم وجود وتأثير كل عامل على تعرض الفرد للمخاطر عن طريق طرق تقييم مخاطر شاملة
ومدروسة على النحو الموصى به أدناه (انظر التوصية .)1.23
بمجرد التأكد من تعرض األفراد لخطر تطوير إصابات الضغط ,يجب تطوير برنامج وقائي يهدف إلى تقليل تأثير عوامل الخطر القابلة للتعديل التي تم تحديدها على أنها تزيد من خطر
إصابة الفرد بالضغط .يجب شرح األساس المنطقي وتدابير الرعاية للفرد واالتفاق عليها معه ,كما يجب توثيق خطة الرعاية المتفق عليها .على الرغم من أن تقييم المخاطر يحدد كالً من
عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل ,فإن تدخالت الوقاية تعالج فقط المخاطر القابلة للتعديل .قد يتغير مستوى خطر إصابة الفرد بالضغط مع التغيرات في الحالة الصحية.
قد تحدث هذه التغييرات بمرور الوقت ويجب مراقبتها بانتظام .قد تؤدي التغييرات المفاجئة في حالة الفرد إلى زيادة المخاطر والضعف تجاه أضرار الضغط .يجب أن يكون المهنيون
الصحيون يقظين وأن يحددوا التغييرات في مستوى المخاطر ,حيث قد تحتاج استراتيجيات الوقاية إلى التعديل وفًقا لذلك .إذا لم يؤكد التقييم الكامل االفتراض "المعرض للخطر" المشار
إليه في الفحص ,فيجب فحص األفراد المعنيين مرة أخرى إذا كان من المحتمل زيادة التعرض للمخاطر أو أنه سيزداد بسبب التغيرات في الظروف الصحية أو العالج (مثل الجراحة).
دليال على أن تخطيط الرعاية مناسب,
التوثيق الدقيق لتقييم المخاطر وخطط الوقاية أمر ضروري .يضمن توثيق تقييمات المخاطر التواصل داخل الفريق متعدد التخصصات ,ويوفر ً
ويعمل كمعيار لرصد تقدم الفرد.

 :1.24عند إجراء تقييم مخاطر إصابة الضغط:


استخدام نهج منظم



تضمين تقييم شامل للبشرة




استكمال استخدام أداة تقييم المخاطر مع تقييم عوامل الخطر اإلضافية

تفسير نتائج التقييم باستخدام الحالة السريرية.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


عند استخدام أداة تقييم المخاطر ,حدد أداة مناسبة للسكان وصالحة وموثوق بها( .رأي خبير)



أيضا فحص درجات المقياس الفرعي ألداة تقييم المخاطر وعوامل الخطر
ال تعتمد على مجموع نقاط أداة تقييم المخاطر وحدها كأساس للوقاية القائمة على المخاطر .يجب ً
األخرى لتوجيه التخطيط القائم على المخاطر (رأي الخبراء).

نقاش
طا وثيًقا .كما ذكرنا سابًقا
كما هو مذكور في الفصل التوجيهي تقييم الجلد واألنسجة ,يجب أن يكون التقييم الشامل للجلد جزًءا من كل تقييم للمخاطر .يرتبط الجلد وتقييم المخاطر ارتبا ً
مكونا
في هذا الفصل ,هناك بعض األدلة الوبائية على أن التغيرات في حالة الجلد ,وتحديداً وجود إصابة ضغط حالية ,مرتبطة بتطور إصابات ضغط جديدة ,مما يجعل تقييم الجلد
ً
أساسيا في أي تقييم للمخاطر .باإلضافة إلى ذلك ,يمكن تحديد عوامل خطر إصابة الضغط مثل رطوبة الجلد واأللم عند نقاط الضغط في تقييم الجلد .نتائج التقييم الشامل للبشرة
ً

أيضا في تطوير خطة فردية للوقاية.
ضرورية ً
نهج منظم

عالميا إلجراء تقييم للمخاطر ؛ ومع ذلك ,يشير إجماع الخبراء  118إلى أن النهج "منظم" من أجل تسهيل النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة.
ال يوجد نهج أفضل متفق عليه
ً

ملخصا لالعتبارات الرئيسية في تقييم المخاطر المنظم .النهج األول ينطوي على النظر في خصائص الفرد التي تزيد من احتمالية تطور إصابة الضغط التي تم
يقدم هذا الدليل اإلرشادي
ً
تحديدها من خالل مراجعة شاملة لألدلة الوبائية الحالية .والثاني يشمل النظر في أدوات تقييم المخاطر التي تتضمن العديد من عوامل الخطر ذات الصلة ,ولكن ليس كلها .ومع ذلك,
بغض النظر عن كيفية هيكلة تقييم المخاطر ,فإن الحالة السريرية ضروري.
الحالة السريرية

بغض النظر عن النهج المنظم المستخدم ,فإن الحالة السريرية عنصر ضروري في أي تقييم للمخاطر .تم تعريف الحالة السريرية على أنه مفهوم شامل يدمج جميع مهام التفكير
واإلجراءات التي يقوم بها المهنيون الصحيون لوصف وتقييم الحالة الصحية محل االهتمام .اإلجراءات المعرفية التي يقوم بها المهنيون الصحيون لتفسير وتوليف المعلومات حول الحالة
الصحية لألفراد من أجل استنباط تشخيص لمخاطر إصابتهم بالضغط واحتياجاتهم للوقاية.
يمكن إجراء هذا التفكير بشكل صريح أو ضمني في الممارسة السريرية ,وعادة ما يشتمل على أنواع مختلفة من المعلومات الصحية ,بغض النظر عن المصدر وطرق جمع البيانات.
ذاتيا أو التي أبلغ عنها األقارب وكذلك نتائج التقييم الخاصة بالمهني الصحي و  /أو تلك التي قدمها متخصصون
وبالتالي ,يمكن أن يأخذ في االعتبار المعلومات التي أبلغ عنها الفرد ً
آخرون .وبالمثل ,يمكن أن تعتمد على:


مقاييس الصحة الطبيعية (مثل مؤشر كتلة الجسم ودرجة ح اررة الجسم أو معايير المختبر)



المقاييس أو الدرجات المستخدمة لتحديد وتصنيف مخاطر إصابة الضغط أو عوامل الخطر الفردية (مثل التنقل واأللم والحالة التغذية ,إلخ)



مالحظة وفحص المحترفين للفرد دون استخدام أي أداة.

متجذر في المعرفة الحديثة حول موضوع االهتمام (على سبيل المثال ,تطوير إصابات الضغط),
ًا
الحالة السريرية هو قدرة أساسية للمهنيين الصحيين .يجب أن يكون الحالة السريرية
واالستفسارات التشخيصية الدقيقة والمتكررة باستخدام العديد من مصادر وطرق المعلومات ,وتعاون الفريق والتقييم المستمر والتفكير النقدي ألداء المهنيين .
وبالتالي ,فإن الحالة السريرية ,كما هو مفهوم في هذا الدليل ,ال يقتصر على تقييم مخاطر إصابة الضغط .بدالً من ذلك ,يشير إلى مجمل إجراءات االستدالل التشخيصي للمهني
الصحي التي تم تنفيذها لتفسير ودمج المعلومات المتاحة حول مخاطر إصابة الفرد بالضغط وهي متأصلة بشكل غير قابل للتجزئة في أي مهمة لتقييم المخاطر.
أدوات تقييم المخاطر
منظما للتقييم ولكنها ال تحل محل التقييم الشامل الذي يتم إجراؤه بواسطة أخصائي صحي مؤهل بشكل مناسب ,باستخدام نهج منظم
نهجا
كما هو مذكور أعاله ,توفر أداة تقييم المخاطر ً
ً
إلبالغ الحالة السريرية .أداة تقييم المخاطر هي أحد أشكال التقييم التي يعتمد عليها المهني الصحي عند استخدام حكمه السريري.
بناء على مراجعة األدبيات و  /أو رأي الخبراء و  /أو تكييف مقياس موجود .يتم دعم عدد صغير من األدوات من خالل األطر
تم تطوير غالبية أدوات تقييم المخاطر المتاحة ً
حاليا ً
استخداما  -مقياس نورتون  © (1962120درجة واترلو  © (1985), 121ومقياس برادين لتوقع مخاطر الضغط المؤلم ©
المفاهيمية  8,60,112,120.المقاييس الثالثة األكثر
ً
عاما دون الرؤية الثاقبة من الدراسات الوبائية الحديثة .باإلضافة إلى ذلك ,تتوفر العديد من أدوات المخاطر األقل شهرة والتي تم تصميم
( - 122 )1987تم تطويرها منذ أكثر من ً 30
بعضها لالستخدام في بيئات سريرية محددة و  /أو مجموعات المرضى ,بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ,أداة فحص المخاطر رامستاديوس ,مقياس سوريادي و سنادا, 8
مقياس تقييم مخاطر الضغط 123 ,مقياس نورتون المعدل 124 ,مقياس افركي  125126كومهون , 126127مقياس تقييم المخاطر المحيطة بالجراحة للبشرة (برامز)  ), 128مقياس
قرحة ضغط إصابات الحبل الشوكي (سكوبس ), (129130برادين  )Q131ومقياس كوبين جاكسون 132313
ال تتضمن أدوات تقييم المخاطر بالضرورة تقييم جميع العوامل الرئيسية التي يمكن أن تزيد من خطر تطور إصابة الضغط .على وجه التحديد ,ال تتضمن معظم أدوات تقييم المخاطر
تقييم نضح األنسجة أو حالة الجلد .كما هو معروض تحت عوامل الخطر إلصابات الضغط (انظر أعاله) ,تحدد الدراسات الوبائية هذه العوامل كمؤشرات قوية لخطر إصابة الضغط.
جنبا إلى جنب مع تقييم يتم إجراؤه باستخدام أداة رسمية لتقييم المخاطر.
من المهم النظر في نضح األنسجة وحالة الجلد ً
طا لتسجيل المخاطر .فهي محدودة في قدرتها على تقييم أي اختالفات محتملة في مساهمة أو أهمية عامل
باإلضافة إلى ذلك ,تستخدم معظم أدوات تقييم المخاطر
تيبيا بسي ً
نظاما تر ً
ً
خطر مقابل آخر ,أو لتقييم األثر التراكمي لعوامل خطر أو أكثر .في محاولة إلنشاء أداة فحص بسيطة لالستخدام السريري ,تم تقليل التفاعل المعقد بين العوامل الفردية والبيئية إلى درجة
غالبا.
بسيطة .لذلك ,يجب ممارسة الحالة السريرية لتفسير هذه الدرجات مع مراعاة تأثير عوامل الخطر األخرى وفي سياق العوامل الفردية والسريرية المعقدة ً
يوفر إجمالي الدرجات الخاصة بأدوات تقييم المخاطر الموحدة (على سبيل المثال ,مقياس برادين و مقياس نورتون و واترلو) معلومات عامة عن حالة الخطر ومستوى المخاطر5 .
 134 11,46,49,65,68,71,77,93إجمالي الدرجات على ال توفر أدوات تقييم المخاطر المعيارية معلومات كافية لتطوير خطط الوقاية الفردية القائمة على المخاطر وال تقيم جميع
أيضا فحص درجات النطاق الفرعي وعوامل الخطر األخرى لتوجيه التخطيط القائم على المخاطر واالستخدام األكثر فعالية للموارد (انظر اختيار
عوامل الخطر ذات الصلة .يجب ً
واستخدام أداة تقييم المخاطر أدناه).

أدوات تقييم المخاطر مقابل الحالة السريرية

تم تطوير عدد كبير من أدوات تقييم المخاطر لتوفير نهج منظم لتقييم المخاطر في الممارسة العملية ,ومع ذلك فإن نتائج الدراسات التي تقارن أدوات تقييم المخاطر بالحالة السريرية
مختلطة.
توفر أدوات تقييم المخاطر بعض المزايا مقارنة بالحالة السريرية وحده .على سبيل المثال ,يقدمون:


إطار عملي



التعريفات التشغيلية لعوامل الخطر التي لها فائدة سريرية ويمكن قياسها بشكل موثوق



التركيز على عوامل الخطر القابلة للتعديل



درجات النطاق الفرعي التي يمكن استخدامها كأساس لتخطيط التدخل القائم على المخاطر



التذكيرات السريرية (خاصة للممرضات المبتدئين)



حد أدنى من المعايير القابلة للتدقيق.

نسبيا للحكم السريري وحده كما تم قياسه بالمخاطر النسبية .للحكم السريري ,كان
تحليل تلوي أجراه جارسيا فرنانديز وآخرون)2014( .ذكرت  135مؤشرات قدرة تنبؤية مجمعة ضعيفة ً
الخطر النسبي  ٪95( 1.95المجال العددي للثقة [ CI] 0.94إلى  .)4.04بالمقارنة ,تراوحت المخاطر النسبية ألدوات تقييم المخاطر بين المخاطر النسبية من  2.66إلى ( 8.63انظر

الجدول  .)4.18عندما يتم تضمين ( 1.0قيمة فارغة ,أي احتماالت متساوية) في المجال العددي للثقة (انظر نتائج الحالة السريرية) ,تعتبر النتائج أقل من قاطعة .في هذه المراجعة ,ال
تماما.
يوجد تعريف ووصف للحكم السريري ,والعملية المستخدمة لتقييم المخاطر التي لم تتضمن أداة تقييم المخاطر ليست واضحة ً
أجرى مور وباتون (136 )2019مراجعة منهجية لتحديد ما إذا كان استخدام أدوات تقييم مخاطر إصابة الضغط المنظم يقلل من حدوث إصابات الضغط .عند العثور على دراستين فقط
جدا لألدلة المتوفرة من الدراسات المشمولة ليست موثوقة بما يكفي لإلشارة إلى أن استخدام
تفيان بمعايير التضمين الخاصة بهما ,استنتج  87137أن اليقين المنخفض أو المنخفض ً
سابقا ,ال يمكن ألداة التقييم وحدها أن تقلل من حدوث إصابات
أدوات تقييم مخاطر إصابة الضغط المنظمة والمنهجية يقلل من حدوث ,أو شدة إصابات الضغط .كما تمت مناقشته ً
الضغط ؛ يعد استخدام أداة تقييم المخاطر لتطوير وتنفيذ التدخالت الوقائية القائمة على المخاطر خطوة أساسية في تحقيق نتيجة إيجابية .في هذه المراجعة ,تم اعتبار الحالة السريرية
على أنه حكم أخصائي الصحة بدون مساعدة من أداة تقييم المخاطر ,والتي تختلف عن تعريف الحالة السريرية المستخدم في هذا الدليل اإلرشادي السريري.
إحدى التجارب المشمولة في المراجعة أعاله كانت تجربة سريرية معشاة كبيرة معماة ( )RCTأجراها ويبستر وآخرون 87 )1 201( .التي قارنت استخدام نقاط واترلو (ن =  ,)410وأداة
رامستاديوس (ن =  )411وتقييم المخاطر على أساس الحالة السريرية للممرضة (ن =  )410لتقليل حدوث إصابة الضغط في المشاركين الموجودين في المجال الطبي وأجنحة األورام.
معدوما في
طا أو
استنادا إلى بيانات الدراسة التي أجراها ويبستر وآخرون (201 1), 87.حدد مور وباتون ( 136 )2019أن تقييم المخاطر باستخدام نقاط واترلو قد يحدث فرًقا بسي ً
ً
ً
حدوث إصابة الضغط ,أو للضغط على شدة اإلصابة ,عند مقارنته بتقييم المخاطر باستخدام الحالة السريرية وحده (إصابات الضغط لجميع المراحل CI 0.68٪RR 1.10, 95 :إلى
مشاركا) ,أو تقييم المخاطر باستخدام أداة رامستاديوس (إصابات الضغط في جميع المراحل :خطر نسبي  ٪1.41, 95المجال العددي للثقة  0.83حتى  2.39؛ 821
 1.81؛ 821
ً
معدوما في حدوث إصابة الضغط ,أو للضغط على شدة اإلصابة ,عند مقارنته بتقييم
طفيفا أو
مشاركا) .وبالمثل ,فإن تقييم المخاطر باستخدام أداة رامستاديوس قد ُيحدث اختالًفا
ً
ً
ً
المخاطر باستخدام الحالة السريرية (إصابات الضغط لجميع المراحل :خطر نسبي  ٪0.79, 95المجال العددي للثقة  0.46إلى  1.35؛  820مشارك) .قام مور وباتون ()2019
136بتقييم يقين هذا الدليل على أنه منخفض بسبب القيود المنهجية ونقص الدقة (المستوى .)1
في التجربة الثانية التي تم اإلبالغ عنها في المراجعة المنهجية ,136 ,صالح وآخرون )2009( .أجرى  137مجموعة معشاة ذات شواهد في مستشفى عسكري .كان المشاركون عرضة
بناء على الحالة
لخطر إصابات الضغط (درجة برادن سكيل < .)18قارنت التجربة ,التي ضمت ثالث مجموعات ,استخدام مقياس برادن (المجموعة أ ؛ ن =  )74؛ تقييم المخاطر ً
تعليما على مقياس برادن (المجموعة ب ؛ العدد =  )76والحالة السريرية دون
بناء على نتيجة هذه
السريرية للممرضة التي تلقت
ً
التعليم المصاحب (المجموعة ج ؛ العدد = ً .)74

الدراسة ,خلص مور وباتون  (2019) 136إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان استخدام مقياس برادين ُيحدث أي فرق في حدوث إصابات الضغط ,مقارن ًة بتقييم المخاطر باستخدام
مشاركا) ,أو مقارنة بتقييم المخاطر
الحالة السريرية والتدريب (نسبة المخاطر (خطر نسبي ,) 0.97المجال العددي للثقة ( ٪95المجال العددي للثقة  ) 0.53إلى  1.77؛ 150
ً

جدا
باستخدام الحالة السريرية وحده (خطر نسبي  ٪1.43, 95المجال العددي للثقة 0.77 to 2.68؛ 180
ً
أيضا لتوفير يقين منخفض ً
مشاركا) .ومع ذلك تم اعتبار هذه الدراسة ً
لألدلة بسبب القيود المنهجية ونقص الدقة (المستوى .)1

تم تصميم تجربة سريرية إضافية في المقام األول لتقييم فعالية أنظمة إعادة التموضع المختلفة المبلغ عنها على استراتيجيات مختلفة لتقييم مخاطر إصابة الضغط .تم تقييم المشاركين
(العدد =  )1,772باستخدام مقياس نورتون

مقياس برادين والممرضات باستخدام حكمهم السريري 41 .كانت حساسية الحالة السريرية أقل بنسبة  ٪25إلى  ٪28من التقييم باستخدام أدوات تقييم المخاطر .ومع ذلك ,كانت النوعية
أعلى بنسبة  ٪20إلى  ٪30مع الحالة السريرية .تم تحديد عدد أقل من األفراد الذين أصيبوا بالضغط على أنهم معرضون للخطر عند استخدام الحالة السريرية ,ولكن من بين هؤالء
األفراد الذين تم تحديدهم في خطر ,أصيبوا أكثر في الواقع بإصابة ضغط .كانت أداتا تقييم المخاطر متساويتين بشكل أساسي في التنبؤ بتطور إصابات الضغط .لم يتم اإلبالغ عن
الخلفية التعليمية والخبرة السريرية للممرضات المشاركين في الدراسة (المستوى .)1
هناك قيود على البحث الحالي تمنع إجراء مقارنة واضحة بين أدوات تقييم المخاطر والحالة السريرية وحده  136.في غالبية الدراسات التي تبحث في استراتيجيات تقييم المخاطر ,يتم
البدء في التدخالت الوقائية على أساس تقييم المخاطر .ستؤثر هذه التدخالت على وقوع إصابات الضغط ,مما يربك تقييم استراتيجية تقييم المخاطر .ديفلور  (2005) 138يسلط
مؤشر على أن
ًا
الضوء على أن تطور إصابة الضغط لدى الفرد الذي تم تقييمه على أنه معرض للخطر هو في المقام األول مؤشر على أن اإلدارة الوقائية كانت غير كافية ,وليس
استراتيجية تقييم المخاطر كانت موثوقة .في الدراسات التي أجراها صالح وآخرون 137 )2009( .وديفلور وآخرون ,138 )2005( .كان هناك استخدام غير مكافئ الستراتيجيات
الوقاية من إصابات الضغط بين األفراد الذين تم تحديدهم في خطر وغير معرضين للخطر (على وجه الخصوص ,أنواع أسطح الدعم المستخدمة) وهذا أربك النتائج .في الدراسة التي
أجراها ويبستر وآخرون ,(2011) 87 .تم اإلبالغ عن اختالفات غير مهمة في تدخالت الوقاية من إصابات الضغط التي بدأت بعد تقييم المخاطر.
اختيار واستخدام أداة تقييم المخاطر
تتضمن معظم أدوات تقييم المخاطر العديد من عوامل الخطر التي نوقشت أعاله (على سبيل المثال ,النشاط ,والتنقل ,والتغذية ,والرطوبة ,واإلدراك الحسي ,واالحتكاك والقص ,والحالة
فهما أفضل لعوامل الخطر المهمة في تطوير إصابات الضغط .العديد من أدوات
الصحية العامة) .ومع ذلك ,فقد زاد حجم البحوث الوبائية بشكل كبير في السنوات األخيرة ,مما أتاح ً
تقييم المخاطر ال تدمج هذه التطورات في المعرفة.
إجمالي درجات مقياس برادين ( 46,49,65,68,71,73,75,77,82,93المستويان  1و  )3درجات مقياس نورتون ( 5,100المستوى  1و  ,)3درجة واترلو ( 51المستوى  )3والنتائج
على ظهر مقياس كوبين جاكسون ( 74المستوى  )3كعوامل ذات داللة إحصائية في بعض النماذج متعددة المتغيرات (انظر الجدول  .)4.16زاد معدل حدوث إصابات الضغط بشكل
بناء على مجموع درجات مقياس برادن في عدد من الدراسات  11,134ومع ذلك ,في دراسات أخرى من المستوى  1و  ,3لم تكن أدوات تقييم
تدريجي مع زيادة مستوى المخاطر ً
دائما كعوامل مهمة في النماذج متعددة المتغيرات ؛ ومع ذلك ,فإن درجات المقياس الفرعي
المخاطر شائعة االستخدام في التنبؤ بتطور إصابة الضغط .قد ال تظهر الدرجات اإلجمالية ً
سابقا في هذا الفصل.
التي تحدد عوامل الخطر المحددة (على سبيل المثال ,التنقل والنشاط والرطوبة وما إلى ذلك) قدمت الدعم لتحليل عوامل الخطر الفردية ,كما تمت مناقشته ً

كما تمت مناقشته ,يتطلب التطبيق المناسب ألداة المخاطر النتائج إلبالغ تطوير وتنفيذ خطة الوقاية من المخاطر ,وهذا من المحتمل أن يؤثر على نتائج النمذجة متعددة المتغيرات .قد
تساهم عوامل أخرى ,بما في ذلك معرفة وخبرة أخصائي الصحة باستخدام األداة ,في النتائج المختلطة حول أهمية أدوات تقييم المخاطر في التنبؤ بإصابات الضغط.
الجدول  :4.16ملخص األدلة الخاصة بأدوات تقييم المخاطر

متغيرات عامل الخطر

الدراسات المئوية مهمة في نموذج متعدد

عامل الخطر مهم وغير مهم في النموذج متعدد
المتغيرات

المتغيرات

 11دراسة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج

نقاط مقياس برادن

 11( ٪39من  28دراسة)

نتيجة مقياس نورتون

 2( ٪66.6من  3دراسات)

نقاط واترلو

 1( ٪33.3من  3دراسات)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 51

نقاط مقياس كوبين جاكسون

 1( ٪100من دراسة واحدة)

دراسة واحدة كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 74

درجات مقياس المخاطر األخرى

 5( ٪ 83.3من  6دراسات)

68,71,73,75,77,82,93,97'65'57'49

 17دراسة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج -19'11
23,31,36,39,47,48,58,78,81,86,89,98,99'21
دراستان كانت فيهما عوامل الخطر مهمة في النموذج 100-5
دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 65
دراستان حيث لم تكن عوامل الخطر مهمة في النموذج 67-17
 4دراسات كانت فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 5,50,53
88

دراسة واحدة لم تكن فيها عوامل الخطر مهمة في النموذج 22

أيضا عوامل الخطر التي لم يتم قياسها بواسطة األداة .على سبيل المثال ,تتناول درجات مقياس برادن الفرعي عوامل الخطر المتعلقة
عند استخدام أداة تقييم المخاطر ,ضع في اعتبارك ً
بالحركة والنشاط واالحتكاك والقص والتغذية والرطوبة واإلدراك الحسي .تستخدم العديد من المرافق درجات المقياس الفرعي لتحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل كأساس لتخطيط الوقاية
أيضا عوامل الخطر (القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل) غير الممثلة في أداة تقييم المخاطر .في حالة مقياس
القائم على المخاطر .ومع ذلك ,يجب أن يشمل التقييم الشامل للمخاطر ً

أيضا النظر في حالة الجلد ,والسكري ,والتروية واألكسجين ,وزيادة درجة ح اررة الجسم ,والتقدم في العمر ,واختبارات الدم المختبرية ذات الصلة والحالة الصحية العامة
برادن ,سيشمل ذلك ً
 139.يقارن الجدول  4.17عوامل الخطر التي تدعمها الدراسات الوبائية الحالية (كما هو موضح أعاله تحت عوامل الخطر إلصابات الضغط) مع عوامل الخطر التي تم تضمينها في
أدوات تقييم المخاطر شائعة االستخدام وتلك الخاصة بفئات معينة .يحدد الجدول الثغرات في تقييم المخاطر التي يجب أن يكون المهنيون الصحيون على دراية بها عند استخدام أدوات
المخاطر هذه ,ويشير إلى العوامل التي يجب أخذها في االعتبار في تقييم المخاطر باإلضافة إلى تلك المدرجة في األداة.
الخصائص السيكومترية ألدوات تقييم المخاطر
الموثوقية
طا ضرورًيا للصالحية .هناك عدد كبير من الدراسات التي تتناول
تشير الموثوقية إلى اتساق واستنساخ الدرجات عندما يقوم بها مراجعون مختلفون .تعتبر الموثوقية على نطاق واسع شر ً
عادة ما تحتوي على قدر من الموثوقية .عادة ما تكون المقاييس المبلغ عنها عبارة عن قيمة كابا أو
على وجه التحديد موثوقية أدوات تقييم المخاطر وتقارير التطوير المبكر لألدوات
ً
معامل ارتباط داخل الطبقة .توجد بشكل عام مستويات عالية من الموثوقية من حيث إجمالي الدرجات لمقياس نورتون المعدل (معامل االرتباط داخل الصف [ ٪] = 0.821, 95المجال

العددي للثقة  0.715إلى  124 )0.926و مقياس برادن (نطاق معامل االرتباط =  0.72إلى  144-140. )0.95تم اإلبالغ عن موثوقية االحصاءات لنقاط واترلو على أنها 0.36
اعتمادا على النطاق الفرعي ووضوح التعريف التشغيلي.
( ٪95المجال العددي للثقة  0.09إلى  )0.63في دراسة واحدة 140 .وتباينت موثوقية االحصاءات لنتائج المقياس الفرعي
ً

 144-140 124التعليم المستمر واختبار الكفاءة للمهنيين الصحيين الذين يديرون أدوات تقييم المخاطر مهمة لدعم الموثوقية.
الصالحية

تشير الصالحية إلى الدرجة التي تقيس بها األداة ما تدعي قياسه .من بين العديد من أنواع الصالحية (على سبيل المثال ,المحتوى والبناء والمعيار) ,حظيت "الصالحية التنبؤية" بأكبر
قدر من االهتمام فيما يتعلق بأدوات تقييم المخاطر .بدالً من التركيز على الدرجة التي تقيس بها هذه األدوات عوامل الخطر بدقة مثل الحركة والنشاط ورطوبة الجلد ,ركزنا على الدرجة
مستقبليا (أي تطوير إصابات الضغط).
التي يتوقعون بها حدثًا
ً
تتمثل إحدى المشكالت الرئيسية التي تم تحديدها في األدبيات  41في إثبات الصالحية التنبؤية ألدوات تقييم المخاطر في بدء التدخالت الوقائية في غالبية الدراسات ,وستؤثر هذه على
أداء األداة .تعتبر دراسات الصالحية التنبؤية تنبؤية (تقدير احتمالية حدوث مشكلة مستقبلية) وليست تشخيصية (تحديد مشكلة قائمة) .على الرغم من هذه القيود ,فإن معظم دراسات
الصالحية التنبؤية تشير إلى بعض التقديرات اإلحصائية لالحتمالية المرتبطة بكل طريقة تنبؤية .وتشمل هذه:


حساسية



النوعية



نسبة االحتمالية اإليجابية



نسبة االحتمالية السلبية



المنطقة الواقعة تحت منحنيات خاصية تشغيل المستقبل (كمؤشر على التمييز أو أفضل توازن بين الحساسية والنوعية)



المخاطر النسبية.

على الرغم من أن هذه التدابير غير كاملة ,إال أنها توفر بعض البصيرة حول الصالحية التنبؤية ألدوات تقييم المخاطر ,خاصة عند النظر فيها في ضوء االستراتيجيات الوقائية
المتداخلة .يلخص الجدول  4.18التقديرات من التحليالت الوصفية  118,135أو عند عدم توفرها ,أكبر الدراسات الحديثة 130,145 ,ألدوات وأدوات تقييم المخاطر شائعة االستخدام
لسكان معينين .تلقت معظم أدوات تقييم المخاطر الحد األدنى من االختبارات النفسية.

الجدول  :4.17مقارنة بين عوامل الخطر المحددة في الدراسات الوبائية وأدوات تقييم المخاطر الشائعة االستخدام
أيضا
مهما في النمذجة متعددة المتغيرات في دراسة وبائية واحدة أو أكثر .قد يشير عدم وجود عالمة النجمة إلى عدم أهمية في النمذجة متعددة المتغيرات ولكن قد يشير ً
مالحظة :تشير العالمة النجمية (*) إلى أن النطاق الفرعي ألداة المخاطر الفعلية كان ً
إلى أن النطاق الفرعي لم يتم إدخاله في أي دراسات نمذجة متعددة المتغيرات.
"غير مدرج" يشير إلى أن عامل الخطر غير مدرج في أداة تقييم المخاطر.
عوامل خطر الدراسة الوبائية
قيود النشاط والتنقل

مقياس برادن
إمكانية التنقل

نشاط

نورتون سكيل 147
إمكانية التنقل

نشاط

مقياس واترلو 148
إمكانية التنقل

مقياس كوبين جاكسون 149

سكوبس ( 150األفراد مع اصابات

(األفراد المصابين بأمراض خطيرة)

النخاع الشوكي)

إمكانية التنقل
النظافة

نشاط

القص االحتكاك

إمكانية التنقل

مقياس برادن ( 151لألطفال)
إمكانية التنقل

مستوى النشاط

نشاط

استكمال اصابات النخاع الشوكي

القص االحتكاك

عسر المنعكسات الالإرادي  /التشنج
الشديد

حالة الجلد

غير مشمول

غير مشمول

داء السكري

غير مشمول

غير مشمول

اإلرواء واألكسجين

غير مشمول

غير مشمول

سوء الحالة التغذوية

التغذية

تناول الطعام

نوع الجلد (في المناطق
المرئية  ,قياس جزئي لحالة

حالة الجلد العامة

غير مشمول

غير مشمول

الجلد)

غير مشمول
المخاطر

الخاصة

(قياس

جزئي للتروية)
شهية

غير مشمول

مستويات السكر في الدم

غير مشمول

متطلبات األكسجين

تعاطي التبغ

نضح األنسجة باألكسجين

التنفس

أمراض القلب

ديناميكا الدم

الوزن  /بقاء األنسجة

كمية السوائل (مقياس

البنية (الوزن للطول)

التغذية

معدل)

غير مشمول

التغذية

زيادة رطوبة الجلد

رطوبة*

سلس البول

سلس البول

سلس البول

سلس البول أو الرطوبة المستمرة

رطوبة

زيادة درجة ح اررة الجسم

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

سن متقدم

غير مشمول

غير مشمول

الجنس  /العمر

عمر

عمر

غير مشمول

االدراك الحسي

االدراك الحسي*

غير مشمول

عجز عصبي

غير مشمول

غير مشمول

االدراك الحسي*

نتائج الدم المختبرية غير طبيعية

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

غير مشمول

الزالل

غير مشمول

الحالة الصحية العامة

غير مشمول

حالة فيزيائية

الجراحة الكبرى  /الصدمات

الحالة العقلية

أمراض الجهاز التنفسي

الحالة العقلية

األدوية

الحالة الطبية السابقة

الهيماتوكريت

امراض الكلى

ضعف الوظيفة المعرفية

غير مشمول

الجدول  :4.18الصفات السيكومترية ألدوات تقييم المخاطر الرئيسية
المخاطر النسبية

متوسط الحساسية

وسيط الخصوصية

نسبة االحتمالية

نسبة االحتمالية

متوسط اوروك

(النطاق)

(النطاق)

اإليجابية

السلبية

(النطاق)

برادين

0.74a

0.68 a

2.31 a

0.38 a

0.77b

4.26f

(< 18)118'135

)(0.33 - 1

)(0.34 - 0.86

)(0.55 - 0.88

)(3.27 - 5.55

نورتون

0.75c

0.68 c

0.74c

3.69g

(< 14)118'135

)(0 - 0.89

)(0.59 - 0.95

)(0.56 - 0.75

)(2.64 to 5.16

1.00, 0.88d

0.13, 0.29 d

موازين (قطع)

واترلو
(> 10)118'135
كوبين جاكسون

2.34 c
1.15,

0.37 c
0.0, 0.41 d

1. 24 d
0.68j

0.72j

—

—

للثقة)

0.61e

2.66h

)(0.54 to 0.66

)(1.76 - 4.01

0.763j

8.63k

(< 24)135'145
سكوبس

( ٪95المجال العددي

)(3.02 - 24.66
0.38m

0.85m

—

1.4m

(> 8)130

0.64m

—

)(0.59 - 0.70

برادن كيو

0.86p

0.59p

2.09p

—

(< 13)152

)(0.76 - 0.96

)(0.55 - 0.63

)(0.95 -4.58

)(0.76 to 0.78

0.72p

—

مقارنة أدوات المخاطر
المراجعة المنهجية للفعالية المقارنة التي أكملها تشو وآخرون118 )2013( .مقارنة قدرة أدوات تقييم المخاطر المختلفة في التنبؤ بحدوث إصابة الضغط .تم تحديد أربع عشرة دراسة
قارنت بشكل مباشر بين اثنين أو أكثر من أدوات تقييم المخاطر في نفس السكان .ذكرت ست دراسات  155-3,33,41,153أن مناطق المتلقي في كل دراسة كانت قابلة للمقارنة.
تراوحت مناطق المتلقي بين  0.66و  0.90باستثناء دراسة واحدة  153حيث تراوحت مناطق المتلقي بين  0.55و  0.61وهو أفضل قليالً من الصدفة ( .)0.50تشير مناطق المتلقي
المرتفعة إلى أن أداة تقييم المخاطر أكثر قدرة على التمييز بين األفراد الذين سيصابون والذين لن يصابوا بالضغط.
جدا لمقارنات األدوات داخل نفس السكان (السكان) .تختلف الحساسية والخصوصية حسب
ذكرت سبع دراسات  158-33,41,153,154,156فحص الحساسية والنوعية نتائج متشابهة ً
الدرجة النهائية المستخدمة لألداة .يتم تحديد معظم درجات القطع لتحسين الحساسية والخصوصية ؛ ومع ذلك ,فإن الحالة السريرية مهم عند النظر في المقايضات بين الحساسية

استخداما أكبر للموارد حيث يتلقى
أيضا
والنوعية .ستسهل الحساسية العالية (ولكن الخصوصية األقل) تحديد األفراد األكثر عرضة لإلصابة بالمخاطر اإليجابية الحقيقية ولكنها تتطلب ً
ً
األفراد اإليجابيون الحقيقيون واإليجابيون الخاطئون تدخالت وقائية .ستسهل الخصوصية األعلى (ولكن الحساسية األقل) االستخدام األكثر كفاءة للموارد حيث يتم تحديد أولئك الذين ال
وضوحا أثناء تقييم المخاطر ؛ ومع ذلك ,لن يتم تحديد بعض األفراد الذين ربما استفادوا من الوقاية.
يعانون من إصابات الضغط بشكل أكثر
ً
أيضا ما إذا كانت الصالحية التنبؤية ألدوات تقييم المخاطر تختلف عبر اإلعدادات السريرية أو وفًقا لخصائص المريض
المراجعة المنهجية التي أجراها تشو وآخرون.فحصً .159

الفردية .عالجت دراسات قليلة هذه القضايا وكانت النتائج غير حاسمة.
تقييم المخاطر على أساس أنظمة دعم القرار

تم استخدام البيانات من السجالت الصحية اإللكترونية على مدار العقد الماضي لتحديد عوامل الخطر لتطوير إصابات الضغط .في اآلونة األخيرة ,سهلت التطورات في استخراج
تطور للتنبؤ بإصابات الضغط  165-160.بعد االختبار
ًا
البيانات والتعلم اآللي واستراتيجيات الشبكات البايزية تحليل عوامل الخطر المتعددة لدى آالف المرضى لتطوير نماذج أكثر

والتحقق من الصحة ,يمكن دمج هذه النماذج التنبؤية في السجالت الصحية اإللكترونية لتوفير تحليل في الوقت الفعلي للبيانات على مستوى المريض لفحص حالة خطر إصابة الضغط.
تشمل مزايا أنظمة دعم القرار هذه:


القدرة على تحليل عدد أكبر من عوامل الخطر



القدرة على استخدام البيانات المتوفرة بالفعل في السجالت الصحية اإللكترونية

تحليل في الوقت الحقيقي لحالة المخاطر عند القبول وعندما تتغير الحالة السريرية للفرد



تحسين التمييز المحتمل لحالة الخطر في المجموعات السكانية عالية الخطورة أكثر من الممكن باستخدام مقاييس تقييم المخاطر العامة



 قد ال تكون عوامل الخطر ذات الداللة اإلحصائية في النموذج الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر. فإن الحالة السريرية أمر بالغ األهمية,كما هو الحال مع جميع طرق تقييم المخاطر
 يجب أن يكون هناك ارتباط فسيولوجي. يجب أن تكون الخوارزميات المستخدمة في تصميم هذه األنظمة صريحة أو يتم التحقق منها بشكل دوري في حالة التعلم اآللي.مهمة سريرًيا

 درجة. يجب مراعاة كيفية تقديم التحليل للطبيب وكيف يتكامل مع سير العمل السريري.معقول بين عوامل الخطر المحددة في النموذج وما هو معروف عن مسببات إصابات الضغط
. يجب تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل كأساس لتخطيط التدخالت الوقائية.المخاطر العالمية ذات فائدة محدودة
االستنتاجات
غالبا ما يمكن تغيير النتيجة بالنسبة للفرد المعرض للخطر عن طريق اختيار استراتيجيات الوقاية القائمة على
 يجب على المرء أن يتذكر أن "التنبؤ ليس ًا,في خضم هذه المناقشات
ً ."قدر
.دليال التخاذ الق اررات السريرية
ً  فإن األدلة المتاحة المقدمة أعاله توفر, على الرغم من أنه لم يتم تحديد أفضل طريقة لتحديد المخاطر.المخاطر وتنفيذها باستمرار

 والصالحية التنبؤية,حاليا أداة واحدة لتقييم المخاطر تعكس جميع عوامل الخطر ذات الصلة
توفر أدوات تقييم المخاطر
ً
ً  ال توجد.هيكال لتوجيه عملية تقييم مخاطر إصابة الضغط
 يجب تفسير درجة التعرض للمخاطر بالنسبة لفرد معين في ضوء. توفر الدرجات اإلجمالية والفرعية معلومات محدودة حول عوامل الخطر, وبالتالي.الحقيقية لألدوات غير واضحة
.الحالة السريرية للحالة الطبية للفرد وتاريخه
 يجب أن يعتمد تقييم المخاطر على مصادر المعلومات المختلفة وطرق.إن وجود فهم قوي لعوامل خطر إصابة الضغط ذات الصلة أمر بالغ األهمية لتحديد األفراد المعرضين للخطر
 يجب على أخصائي الصحة تقييم جميع البيانات المتاحة لتقديم أفضل حكم سريري. اللتقاط جميع عوامل الخطر ذات الصلة الفردية,) بما في ذلك القياسات الموحدة (عند توفرها,التقييم
 تعتبر معالجة هذه العوامل باستخدام التدخالت. ثم وضع خطة فردية للوقاية من إصابات الضغط لمعالجة تلك العوامل التي يمكن تعديلها,ممكن على عوامل الخطر تلك التي تهم الفرد
.أساسيا للوقاية الفعالة من إصابات الضغط
أمر
المسندة بالبينات الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي ًا
ً
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تقييم الجلد واألنسجة

المقدمة
ئيسيا للوقاية من إصابات الضغط والتصنيف والتشخيص والعالج .يمكن أن تكون حالة الجلد واألنسجة الكامنة بمثابة مؤشر على العالمات
يعد تقييم الجلد واألنسجة الرخوة
ً
مكونا ر ً
المبكرة لتلف الضغط  1.يوفر التقييم الروتيني للجلد واألنسجة فرصة للتعرف المبكر على التغيرات الجلدية وعالجها ,وخاصة إصابات الضغط.

كما نوقش في الفصل التوجيهي حول عوامل الخطر وتقييم المخاطر ,يبدو أن تغيرات الجلد المختلفة (على سبيل المثال ,الجفاف أو الرطوبة أو الترقق أو االلتهاب) مرتبطة بتطور
إصابة الضغط .يؤدي التباين في حالة الجلد إلى إضعاف حاجز الجلد وزيادة قابلية التعرض لمجموعة كبيرة من مشاكل الجلد ,بما في ذلك إصابات الضغط .العمر المتقدم ,واألدوية
(مثل المنشطات) أو األمراض المزمنة (مثل داء السكري) كلها تؤثر على كل من ظروف الحدود الميكانيكية وقابلية جلد الفرد وتحمله للحاالت التي تزيد من خطر التلف .الرطوبة الزائدة
أيضا من تعرض الجلد للضرر المرتبط بنقع الجلد والضغط وقوى القص.
على سطح الجلد (على سبيل المثال ,بسبب زيادة التعرق أو سلس البول) تزيد ً
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


هل المقياس  /األدوات طرق فعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة؟



ما هي الطرق الفعالة لتقييم الحمامي؟



هل الموجات فوق الصوتية طريقة فعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة؟



هل تقييم رطوبة الجلد واألنسجة طريقة فعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة؟



هل تقييم درجة ح اررة الجلد واألنسجة طريقة فعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة؟



ما هي التقنيات اإلضافية هي طرق دقيقة وفعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة؟



ما هي الطرق الفعالة لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة؟

إجراء تقييم الجلد واألنسجة
 :2.1إجراء تقييم شامل للجلد واألنسجة لجميع األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط:





في أقرب وقت ممكن بعد القبول  /التحويل إلى خدمة الرعاية الصحية
كجزء من كل تقييم للمخاطر

بشكل دوري كما يتضح من درجة خطر إصابة الفرد بالضغط

قبل الخروج من خدمة الرعاية.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يجب أن يكون فحص الجلد أولوية عالية ويتم إجراؤه في أقرب وقت ممكن بعد الدخول إلى خدمة الرعاية الصحية (رأي خبير).



على المستوى التنظيمي ,تأكد من أن التقييم الكامل للبشرة هو جزء من سياسة فحص تقييم المخاطر في خدمة الرعاية (رأي الخبراء).



إجراء تقييم من الرأس إلى أخمص القدمين مع التركيز بشكل خاص على النتوءات العظمية المغطاة بالجلد ,بما في ذلك عظم العجز والكعب والورك والعانة والفخذين والجذع
 34.قم بتضمين القفا في تقييم الجلد من الرأس إلى أخمص القدمين لحديثي الوالدة واألطفال الصغار (رأي خبير).



تقييم الجلد بحثًا عن عالمات النقع ,مع االنتباه إلى طيات الجلد ,خاصة عند األفراد المصابين بالسمنة (رأي خبير).



افحص الجلد بحثًا عن الحمامي قبل إعادة وضعه .تجنب وضع الفرد على منطقة حمامي قدر اإلمكان (رأي خبير).



تقييم الجلد واألنسجة الرخوة الموجودة تحت األجهزة الطبية كجزء من تقييم الجلد الروتيني (رأي الخبراء) .راجع فصل اإلرشادات حول إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز
للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييم الجلد تحت األجهزة وحولها



تقييم الجلد تحت الضمادات الوقائية (رأي الخبراء) .راجع فصل الدليل حول العناية الوقائية بالبشرة لمزيد من المناقشة.



زيادة تكرار تقييمات الجلد استجابة لتدهور الحالة العامة للفرد (رأي خبير).



تقييم األلم الموضعي في كل تقييم جلدي .األلم الموضعي عند نقاط الضغط هو عامل خطر إلصابات الضغط 5 .انظر الفصل التوجيهي بشأن عوامل الخطر وتقييم
المخاطر لمزيد من المناقشة (المستوى .)1



توثيق نتائج جميع تقييمات الجلد (رأي الخبراء).

نقاش
أساسيا في أي تقييم لمخاطر إصابة الضغط ويجب إجراؤه في أقرب وقت
عنصر
ًا
تقييم الجلد واألنسجة الرخوة هو أساس الوقاية والعالج من إصابات الضغط .يعد تقييم الجلد واألنسجة
ً
ممكن بعد القبول ,كعنصر من عناصر التقييم الكامل للمخاطر (انظر الفصل التوجيهي حول عوامل الخطر وتقييم المخاطر) .في كل مرة تتغير الحالة السريرية للفرد ,يجب إجراء تقييم

أخير ,يجب إجراء تقييم شامل للجلد واألنسجة الرخوة عند
شامل للجلد واألنسجة لتحديد أي تغييرات في خصائص الجلد أو سالمته ,ولتحديد أي عوامل خطر إصابة ضغط جديدةً .ا
التفريغ ,لضمان وجود خطة مناسبة للوقاية من إصابات الضغط والعالج.

يتكون التقييم الشامل للجلد واألنسجة الرخوة من تقييم من الرأس إلى أخمص القدمين مع التركيز بشكل خاص على النتوءات العظمية المغطاة بالجلد بما في ذلك العجز ,والحدبة اإلسكية,
سنا والبالغين  8.9.تتم مناقشة االستراتيجيات التي
نسبيا يضعهم في خطر أكبر لإلصابة بإصابات الضغط القذالي مقارنة باألطفال األكبر ً
والمدور الكبيرة والكعب .محيط رأسهم األكبر ً
أيضا بعض الدالئل على أن األلم على الموقع
يجب استخدامها عند إجراء تقييم الجلد من الرأس إلى القدمين في جميع أنحاء هذا الفصل .باإلضافة إلى ذلك ,تقدم العديد من الدراسات ً
كان مقدمة النهيار األنسجة  12-10 ,5.تمت مناقشة استراتيجيات لتقييم األلم في فصل المبادئ التوجيهية لتقييم األلم وعالجه .لم يكن هناك دليل متاح على فعالية األدوات أو
المقاييس الرسمية لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة.
إجراء تقييم الجلد واألنسجة لدى الفرد المصاب بالسمنة مشابه لتقييم األفراد ذوي الحجم القياسي ؛ ومع ذلك ,هناك اعتبارات وتحديات إضافية  13.زيادة وزن الجسم وطيات الجلد لدى
الشخص البدين تجعل من الصعب رؤية البروز العظمي والجلد .يمكن أن يتسبب وزن الجسم (دهون البطن ومئزر طيات الجلد) في حدوث إصابات ضغط في مناطق مثل العجز
أيضا عن األنسجة الضغط عبر األرداف والمناطق األخرى ذات
والكعب والورك والعانة والفخذين والجذع  14.في األشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ,قد تنجم إصابات الضغط ً
التركيز العالي لألنسجة الدهنية ,باإلضافة إلى النتوءات العظمية .قد تحدث إصابات الضغط في مواقع فريدة ,مثل تحت ثنايا الجلد وفي األماكن التي تم فيها ضغط األنابيب واألجهزة

األخرى بين ثنايا الجلد .السمة الخاصة للسمنة الشديدة هي النقع وااللتهاب ونخر األنسجة  /الجلد ,خاصة في طيات الجلد الكبيرة والعميقة .يؤدي زيادة وزن األنسجة إلى عبء إضافي
على األنسجة التابعة ويسبب انسداد األوعية الدموية وتشوه األنسجة .هذا ,بالتزامن مع الهيكل الوعائي واللمفاوي الهش وزيادة التعرق الغزير ,هو المسؤول عن مضاعفات الجلد واألنسجة
اإلضافية لألفراد الذين يعانون من السمنة .والقص بين أسطح الجلد كلها عوامل تساهم في تشكيل إصابة الضغط تحت ثنايا الجلد .لذلك ,يجب الحرص على إجراء فحص لسطح الجلد
بالكامل عند إجراء تقييم شامل للجلد واألنسجة الرخوة.
باإلضافة إلى التقييم الشامل للجلد ,يجب إجراء تقييم موجز للجلد لنقاط الضغط أثناء إعادة التموضع .تحقق من نقاط الضغط التي تم وضع الفرد عليها لتحديد أي تغييرات في الحالة
ولتقييم فعالية نظام إعادة الوضع .يمكن أن يشير وجود الحمامي المستمرة إلى الحاجة إلى زيادة وتيرة إعادة الوضع .تحقق من نقاط الضغط التي سيتم إعادة وضع الفرد عليها للتأكد من
تماما من التحميل السابق.
تعافي الجلد واألنسجة ً
منظما لتقييم الجلد واألنسجة ذات الصلة باإلعداد السريري على المستوى التنظيمي لتعزيز أداء التقييم المنتظم ,بما في ذلك كعنصر من عناصر
نهجا
يجب تنفيذ السياسة التي تحدد ً
ً
تقييمات المخاطر .يجب أن تتضمن السياسة توقيت التقييم واعادة التقييم وأن تتضمن المواقع التشريحية المستهدفة .التوثيق الدقيق ضروري لرصد تقدم الفرد ومساعدة االتصال بين
المهنيين الصحيين ,ويجب أن تتناول السياسة التنظيمية والتعليم المهني الصحي متطلبات التوثيق.
 :2.2فحص جلد األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط لتحديد وجود الحمامي( .قوة الدليل = أ ؛ قوة التوصية =)

 :2.3التفريق بين الحمامي القابلة للتلف عن الحمامي غير القابلة للتلف باستخدام ضغط اإلصبع أو طريقة القرص الشفاف وتقييم مدى الحمامي( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية

= )

ملخص الدليل
يعد التقييم المستمر للجلد ضرورًيا للكشف عن العالمات المبكرة إلصابة الضغط .تشير الدالئل من ثالث دراسات من المستوى  1ودراسة واحدة من المستوى  2ودراسة من المستوى 3
إلى أن وجود حمامي غير ابيضاض واصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى تنبئ بتطور إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر 19-16 .تشير األدلة من ثالث دراسات من

المستوى  22-20 ,3إلى أن وجود الجلد المحمر بخالف الحمامي القابلة للتحلل يرتبط بتطور إصابة الضغط في المرحلة  /الفئة الثانية .تحديد وجود الحمامي ينبه المهنيين الصحيين
إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم والتطوير المحتمل للوقاية من إصابات الضغط و  /أو خطة العالج .التعرف على الحمامي هو أحد مكونات فحص الجلد.
تشير الدالئل المستمدة من دراسة عالية الجودة من المستوى  1إلى أن وجود حمامي غير ابيضاض ينبئ بتطور إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية .الخصائص السيكومترية القوية
السلبية وعدم التبييض  25 23,24.أشارت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  4إلى أن استخدام طريقة ضغط اإلصبع قد يكون أكثر موثوقية من طريقة القرص
للتمييز بين الحمامي
ّ

الشفاف.

اعتبارات التنفيذ


فحصا بصرًيا باالقتران مع تقنيات تقييم الجلد األخرى مثل اللمس والجس لمعرفة االختالفات في درجة الح اررة واتساق األنسجة (المستوى .)2
يجب أن يشمل فحص الجلد ً
تأكد من وجود إضاءة عرضية مناسبة أثناء الفحص البصري للجلد (المستوى .)2



ألداء طريقة ضغط اإلصبع ,يتم الضغط بإصبع على الحمامي لمدة ثالث ثوان ويتم تقييم السلق بعد إزالة اإلصبع على الجلد السليم (المستويان  2و .)4



ألداء طريقة القرص الشفاف ,يتم استخدام قرص شفاف لممارسة الضغط بالتساوي على منطقة حمامي ويمكن مالحظة التبييض أسفل القرص أثناء تطبيقه (المستويان  2و



.)4


إذا كانت هناك صعوبة في التمييز بين إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى واحتقان الدم التفاعلي ,خفف منطقة الضغط لمدة  30دقيقة ,ثم كرر فحص الجلد (رأي
الخبراء).



تتطلب مناطق الجلد الكبيرة عدة نقاط قياس (رأي الخبراء).



توثيق نتائج جميع تقييمات الجلد (رأي الخبراء).



دائما التعرف على الحمامي على الجلد الداكن (رأي الخبراء) .يتم توفير مزيد من اإلرشادات حول تقييم البشرة ذات الصبغة الداكنة التي يكون فيها اكتشاف
ليس من الممكن ً
الحمامي أكثر صعوبة في هذا الفصل.

مناقشة األدلة
ُيعرف احمرار الجلد باسم الحماميُ .يصنف االحمرار على أنه قابل للتبييض أو غير قابل للتبييض .الحمامي القابلة للكسر هي احمرار الجلد المرئي الذي يتحول إلى اللون األبيض عند
الضغط الخفيف ويحمر عند تخفيف الضغط .الحمامي القابلة للكسر قد تنجم عن احتقان الدم التفاعلي الطبيعي الذي يجب أن يختفي في غضون عدة ساعات ,أو قد ينتج عن حمامي
التهابية مع سرير شعري سليم  23,27.الحمامي غير القابلة للكسر هي احمرار جلدي مرئي يستمر مع تطبيق الضغط .يشير إلى الضرر الهيكلي للسرير الشعري  /دوران األوعية
الدقيقة.
يعد التقييم األولي والمستمر للجلد ضرورًيا للكشف عن العالمات المبكرة لتلف الضغط .التقييم البصري للحمامي هو المكون األول لكل فحص للجلد .احمرار الجلد ,بالتزامن مع وذمة
األنسجة الناتجة عن انسداد الشعيرات الدموية ,هو استجابة للضغط ,خاصة فوق النتوءات العظمية.
مؤشر على إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى  27.كما تمت مناقشته في الفصل التوجيهي عوامل الخطر وتقييم المخاطر ,عندما تشكل
ًا
يعد وجود الحمامي غير القابلة للتحلل
معرضا لخطر تطوير فئة  /المرحلة الثانية أو إصابة ضغط أكبر .من خالل خمس دراسات تنبؤية 19-516 ,كان خطر اإلصابة
إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ,يكون الفرد
ً

بإصابة ضغط أكثر شدة أعلى بثالث إلى خمس مرات بمجرد تحديد إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى (تراوحت نسبة األرجحية [ ]ORمن  3.1إلى ( )7.98المستوى  1و  2و
.)3
كما تم تحديد وجود حمامي قابلة للكسر كمؤشر لتطور إصابة الضغط .في دراسة تنبؤية كبيرة (ن =  )698في الرعاية الحادة والرعاية الحرجة والرعاية غير الجراحية ,ارتبط وجود
الحمامي بزيادة مضاعفة في خطر إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر .ومع ذلك ,في نفس الدراسة ,لم يظهر وجود الجلد المصاب بفرط الدم أي ارتباطات مهمة
(المستوى  .)3في رعاية المسنين ,ارتبطت شدة الحمامي القابلة للكسر بزيادة حدوث إصابات من الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط أكبر ,وقد لوحظت نفس النتائج لتحديد
الحمامي على األفراد في ظروف الرعاية الحادة والحرجة والجراحية (كال المستوى  .)3الدراسات التنبؤية  22-516التي أبلغت عن حمامي قابل للكسر وغير قابل للتحلل كما تم إجراء
تنبؤات في الرعاية الحادة والرعاية المزمنة ورعاية المسنين ,مما يشير إلى أن حالة الجلد تؤثر على القابلية للتأثر باإلجهاد والضغوط التي قد تسبب إصابة ضغط لألفراد في نطاق واسع.
مجموعة من اإلعدادات السريرية.
أمر ضرورًيا ,بحيث يمكن وضع خطة مناسبة للوقاية والعالج والبدء فيها.
لذلك ,يعد التعرف على الحمامي ًا

تقييم فحص الجلد
جنبا إلى جنب مع تقنيات تقييم الجلد األخرى ,والتي يتم إجراؤها في ظروف اإلضاءة الجيدة .يجب إجراء الفحص البصري للحمامي عند
فحصا بصرًيا ً
يجب أن يتضمن فحص الجلد ً
البروز العظمي عند تغيير موضع الفرد ,لذلك يمكن تجنب وضعه على منطقة حمامي .هناك طريقتان شائعتان لتقييم الحمامي23,25 :


طريقة ضغط اإلصبع  -يتم الضغط بإصبع على الحمامي لمدة ثالث ثوان ويتم تقييم السلق بعد إزالة اإلصبع



طريقة القرص الشفاف  -يتم استخدام قرص شفاف لممارسة الضغط بشكل متساو على منطقة حمامي ويمكن مالحظة التبييض أسفل القرص أثناء استخدامه.

فاندروي  (2006) 23حقق في موثوقية كل من ضغط اإلصبع وطرق القرص الشفافة لتقييم الحمامي في مجموعة من المشاركين من جناح رعاية المسنين الحادة (ن =  .)265تم إجراء
جميعا في بداية الدراسة .تم تقييم المشاركين بشكل مستقل من قبل باحث وممرضة في غضون  30دقيقة من بعضهما البعض
التقييمات من قبل باحث وممرضات ,وقد تم تدريبهم
ً
ق
بناء على الموقع التشريحي الذي يتم تقييمه ,كما
وباستخدام كل من طر التقييم .كان لكل من تقنيات التقييم موثوقية عالية بين الممرضات والباحثين .تراوحت الحساسية والخصوصية ً
تباينا بين
هو مذكور في الجدول  .5.1وأشار الباحثون إلى أن طريقة القرص الشفاف لها بعض المزايا عن طريقة الضغط باإلصبع ألن مستوى الضغط المطبق على الجلد يكون أقل ً
المقيمين ,ويمكن مالحظة التبييض فور تطبيق الضغط مما يزيد من سهولة التقييم لدى األفراد ذوي اإلعاقة السريعة إعادة تعبئة األوعية الدموية (المستوى .)2
ّ

كوتنر وآخرون 25 )2009( .مقارنة انتشار إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى في المستشفيات ودور رعاية المسنين باستخدام طريقتين مختلفتين لتحديد الهوية .تم تعيين
تقييما) .كانت
تقييما) أو الستخدام طريقة القرص الشفاف (العدد = 4657
المنشآت المشاركة في مسح االنتشار بشكل عشوائي الستخدام طريقة الضغط باإلصبع (العدد = 5095
ً
ً
طريقة اإلصبع أكثر احتماالً لتحديد إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى (نسبة أرجحية مخفضة  ,= 1.80المجال العددي للثقة [ ٪95المجال العددي للثقة  ] 1.49إلى ,2.18
ضغط <( )0.001المستوى .)4
الجدول  :5.1الخصائص السيكومترية لتقنيات تقييم الحمامي
حساسية
طريقة ضغط االصبع

طريقة القرص الشفاف

٪65.3

اعتمادا
ً

إلى

على

النوعية
٪73.1
الموقع

٪93.9

إلى

القيمة التنبؤية اإليجابية
٪95.5

حسب الموقع التشريحي

التشريحي 24-23

24-23

23 ٪74.5

95.6%23

75%23

القيمة التنبؤية السلبية
95.1%23

الموثوقية
κ = 0.20

يؤديها مقيمون مستقلون
بمؤهالت غير مبّلغ عنها
27

79.5%23

94.2%23

 κ = 0.62إلى = κ
0.72

أداء الممرضات والمتعلق

بمستوى خبرتهن 23

السلبية والحمامي غير التبييض .ستيرنر وآخرون)1 201( .
يعد استخدام كل من التحديد البصري للحمامي والتقييم الجسدي لنوع الحمامي الطريقة األكثر موثوقية للتمييز بين الحمامي
ّ

 27الحظوا أهمية إجراء تقييم جسدي للحمامي في دراستهم التي أجريت مع كبار السن المصابين بكسور الورك (العدد =  .)78تم إجراء كل من الفحص البصري واختبار ضغط اإلصبع
يوميا لمدة تصل إلى خمسة أيام .كانت موثوقية االحصاءات أقل في اليوم األول الختبار ضغط اإلصبع ( ٪K = 0.44, 95المجال العددي للثقة  0.21إلى )0.67
للجلد العجزي ً

مقارنة بالفحص البصري وحده ( ٪K = 0.67, 95المجال العددي للثقة  0.5إلى  )0.82بحلول اليوم الخامس ,موثوقية االحصاءات لإلصبع انخفض اختبار الضغط إلى ٪95( 0.20
المجال العددي للثقة  -0.06إلى  ,)0.46بينما زادت موثوقية االحصاءات بشكل طفيف لعمليات التفتيش المرئية ( ٪K = 0.76, 95المجال العددي للثقة  0.61إلى ( )0.91المستوى
 .)3ومع ذلك ,ال يمكن تحديد نوع الحمامي من خالل التقييم البصري وحده.
 :2.4تقييم درجة ح اررة الجلد واألنسجة الرخوة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل

تنبئا بتطور إصابة الضغط .دعمت دراسة متوسطة
أشارت األدلة من دراسة عالية الجودة من المستوى  )28( 1إلى أن درجة الح اررة األكثر برودة في وسط منطقة تلون الجلد كانت ً
الجودة من المستوى  29 3هذه النتيجة .تم إجراء البحث في المقام األول على النساء القوقازيات 28 .كانت األدلة على جدوى ومقبولية تنفيذ التقييم الروتيني لدرجة ح اررة الجلد واألنسجة
الرخوة مختلطة ,كما أن األدلة على متطلبات الموارد لطرق مختلفة لقياس درجة ح اررة الجلد في بيئات سريرية مختلفة غير متوفرة.
اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك نتائج تقييم الجلد واألنسجة في سياق العرض التقديمي العام للفرد وملف مخاطر إصابة الضغط .يمكن أن تظهر التغيرات النسبية في درجة ح اررة الجلد
دفئا من الجلد واألنسجة المحيطة .يمكن أن تظهر التغيرات النسبية في درجة ح اررة الجلد في مناطق نقص التروية بشكل أبرد من الجلد
على مناطق االلتهاب بأنها أكثر ً
واألنسجة المحيطة (رأي الخبراء).



تزويد المهنيين الصحيين بالتعليم والخبرة في تقييم درجة ح اررة الجلد باليد لزيادة مهاراتهم في تحديد االختالفات الصغيرة في درجات الح اررة (المستوى .)2



ضع في اعتبارك استخدام جهاز التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء ( 2829المستويان  1و  )3أو مقياس الح اررة باألشعة تحت الحمراء كعامل مساعد للفحص
السريري للجلد (المستوى .)3



يجب على المهنيين الصحيين إجراء التعليم والتدريب المناسبين قبل استخدام التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء لمراقبة درجة ح اررة الجلد واألنسجة الرخوة (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
تم تحديد الح اررة الموضعية والوذمة والتغير في تناسق األنسجة فيما يتعلق باألنسجة المحيطة (على سبيل المثال ,الصالبة  /الصالبة) كعالمات تحذير لتطور إصابة الضغط 31 23.
التعرف المبكر على التغيرات في لون الجلد واألنسجة ودرجة الح اررة واالتساق يتيح التنفيذ من خطة الوقاية والعالج المناسبة.
شيوعا لتقييم درجة الح اررة وتورم  /تناسق الجلد واألنسجة الرخوة .جس الجلد واألنسجة الرخوة الكتشاف التغيرات في درجة الح اررة يتطلب
يعد الفحص واللمس والجس من أكثر األساليب
ً
ماهر .أظهرت إحدى الدراسات أن استخدام الجس واللمس يمكن أن يكتشف اختالفات في درجات الح اررة تتراوح بين  1درجة مئوية و  3درجات مئوية ,مع دقة أعلى في المهنيين
فحصا ًا
ً
الصحيين المدربين  32.وهذا يشير إلى أن توفير التعليم وتعزيز المهارات للمهنيين الصحيين مهم لتطوير والحفاظ على مهارات عملية .روزين وآخرون 26 )2006( .أظهر أن إجراء

تقييم شامل للون الجلد والملمس والدفء يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في معدالت إصابة الضغط في بيئة رعاية المسنين .في هذه الدراسة ,تم تزويد المهنيين الصحيين بالتثقيف
حول إجراء تقييم الجلد وتحديد الفروق الدقيقة في خصائص الجلد .أكد بروتوكول تقييم الجلد الذي بدأ على استخدام اللمس إلدراك دفء الجلد عند نقاط الضغط ,واستخدام اإلضاءة
أسبوعا ,كان هناك انخفاض كبير في إصابات الضغط مقارنة بخط األساس (ضغط <)0.05
الكافية (باستخدام ضوء القلم) للكشف عن التغيرات في نسيج الجلد ولونه .في غضون 12
ً

(المستوى .)2

في اآلونة األخيرة ,أصبحت القياسات الموضوعية لدرجة ح اررة الجلد باستخدام التصوير باألشعة تحت الحمراء في متناول المتخصصين الصحيين في بعض البيئات الجغرافية والسريرية.
يمكن استخدام هذه التقنيات كعامل مساعد لمهارات الفحص السريري لتقييم درجة ح اررة الجلد.
مشاركا) .لوحظ تغير
كوكس وآخرون )2016( .حقق  28في القيمة التنبؤية للتصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء في دراسة مستقبلية تم تعيينها في مرافق التمريض الماهرة (ن = 67
ً

تماما و  ٪32أصبح منطقة نخر .كان الجلد المشوه الذي كان أكثر برودة في
يوما من المتابعة ,تم شفاء  ٪45من الجلد المشوه ً
يوما .بعد ً 14
لون الجلد لمدة تتراوح بين  7و ً 14
المركز عند المالحظة األولية أكثر احتمالية بشكل ملحوظ لتصنيفه على أنه نخر خالل سبعة أيام (نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 18.8, 95المجال العددي للثقة  1.04إلى )342.44
ناجحا في تحديد مناطق إصابة األنسجة العميقة (المستوى  .)1ومع ذلك ,كانت هناك فترات ثقة واسعة في هذه
يشير هذا إلى أن التصوير الحراري األولي باألشعة تحت الحمراء كان
ً
الدراسة ,وكان المشاركون في المقام األول من القوقاز .هذا يقلل من اليقين وقابلية تعميم النتائج.
فريد وآخرون ( 29 )2012مراجعة سجالت لألفراد (ن =  )85مع تلون الجلد المرتبط بالضغط السليم والذين تم قياس درجة ح اررة الجلد لهم أثناء تقييم الجلد .تم إجراء جميع تقييمات
درجة الح اررة باستخدام جهاز حراري يعمل باألشعة تحت الحمراء .تم قياس درجة ح اررة الجلد في كل من المناطق المتغيرة اللون المرتبطة بالضغط والجلد الطبيعي المجاور .في وقت
التقييم األولي للجلد ,كان ما يقرب من  ٪65من المشاركين يعانون من انخفاض درجة ح اررة الجلد في منطقة الجلد المتغيرة اللون المرتبطة بالضغط مقارنة بالجلد المجاور .كانت المنطقة
المصابة بالضغط أكثر عرضة للتطور إلى نخر الجلد في غضون سبعة أيام مقارنة بالمشاركين الذين يعانون من ارتفاع درجة ح اررة الجلد في منطقة الجلد التي تغير لونها (نسبة أرجحية
مخفضة  ٪95 ,= 31.8المجال العددي للثقة  3.8إلى  ,263.1ضغط =( 0.001) 29المستوى  .) )3تشير المجال العددي للثقة الواسعة إلى وجود بعض عدم اليقين في هذه
النتائج ؛ ومع ذلك ,فإن النتائج تتفق مع الدراسة األحدث التي أجراها كوكس وآخرون )2016( .إثبات أن التغيرات في درجة ح اررة الجلد مرتبطة بمناطق إصابة األنسجة العميقة

جودي وآخرون 30 )1 201( .استخدم جهاز التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء لتقييم درجة ح اررة الجلد كمقياس موضوعي لخطر إصابة الضغط .في دراسة المقاييس المتكررة,
يوميا (ن =  100مشارك) .كانت نتائج التصوير باألشعة تحت الحمراء قادرة على التنبؤ بتطور ( ٪100ن =  )5من
تم إجراء عمليات مسح باألشعة تحت الحمراء للعجز والكعب ً
إصابات الضغط التي تطورت خالل فترة الدراسة باستخدام تباين  1.5درجة مئوية في درجة ح اررة الجلد كمؤشر .وبالمقارنة ,تنبأت درجة مقياس برادن بـ  ٪60من إصابات الضغط 30.

إن الموثوقية األقل من المثالية التي تم تحقيقها في هذه الدراسة ( K = 0.40إلى  K = 0.42) 30تدعم االقتراح بأن التعليم والخبرة المستمرة في استخدام أجهزة األشعة تحت الحمراء
مهمان تحقيق نتائج دقيقة (المستوى .)3
 :2.5تقييم الوذمة وتقييم التغيير في تناسق األنسجة فيما يتعلق باألنسجة المحيطة( .بيان الممارسة الجيدة)

 :2.6النظر في استخدام جهاز قياس الرطوبة  /الوذمة تحت البشرة كعامل مساعد لتقييم الجلد السريري الروتيني( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تشير الدالئل المستمدة من دراسة عالية الجودة من المستوى  2و  33دراسة متوسطة ومنخفضة الجودة من المستوى  38-34 3ودراسة متوسطة الجودة على المستوى  39 4إلى أنه
يمكن استخدام قياس الرطوبة تحت الجلد كمقياس لوذمة األنسجة .في دراسة عالية الجودة من المستوى  ,2ارتبطت  33قياسات قياس الرطوبة تحت الجلد بشدة بتقييم الجلد البصري في
العجز ,لكن التدابير المتخذة عند الكعب كان لها ارتباطات معتدلة إلى منخفضة مع التقييم البصري .اقترحت بعض األدلة من دراسات المستوى  3ذات الجودة المتوسطة  34,35أن
قياسات الرطوبة تحت الجلد تنبؤية للفئة  /المرحلة األولى أو إصابات الضغط األكبر التي تحدث في غضون أسبوع واحد .أظهرت الدراسات حساسية وخصوصية عالية ,وموثوقية عالية
فيما يتعلق بقياسات قياس الرطوبة تحت الجلد , 39 40لكن الجودة المنخفضة واألدلة غير المباشرة على موثوقية القياس المتكرر كانت متضاربة 40 36 .لم يكن هناك دليل على
االرتباط بين قياسات قياس الرطوبة تحت الجلد والجس.
اعتبارات التنفيذ



تزويد المهنيين الصحيين بالتعليم والخبرة في تقييم الوذمة والتغيرات في تناسق الجلد مع اليد لزيادة مهاراتهم في تحديد التغيرات المهمة سريرًيا ( 26المستوى .)2
يحتاج المهنيون الصحيون إلى التدريب على استخدام جهاز يقيس الرطوبة تحت الجلد  /الوذمة لتسهيل االتساق في طريقة القياس بمرور الوقت وبين المستخدمين (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
سابقا ,يتم استخدام فحص ومالمسة الجلد في أغلب األحيان للكشف عن الوذمة والتغيرات في نسيج الجلد وتماسكه .لقد ثبت أن التعليم المستمر يزيد من المهارات السريرية في
كما لوحظ ً
تقييم الجلد ,مما يؤدي إلى تقليل حدوث إصابات الضغط (المستوى .)2
قدم بيتس-جنسن وزمالؤه  35-34مفهوم قياس الرطوبة تحت الجلد كمعامل نسيج .الرطوبة تحت الجلد هي مقياس لوذمة األنسجة الرخوة تحت سطح الجلد .ترطيب األنسجة تحت
البشرة أمر طبيعي .ومع ذلك ,فإن العمليات االلتهابية المرتبطة بتلف األنسجة تؤدي إلى زيادات في قياس الرطوبة تحت الجلد في األنسجة الرخوة 41 .وبالتالي فإن التغيير في قياس
الرطوبة تحت الجلد هو عالمة على االلتهاب وتلف األنسجة.
استكشفت العديد من الدراسات الصغيرة استخدام قياس الرطوبة تحت الجلد في التنبؤ بحدوث حمامي قابلة للتحلل واصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى ,في المقام األول عند كبار
السن .في الدراسة األولى التي أجراها بيتس جنسن وآخرون, )2008( .تم إنشاء قياسات الرطوبة تحت الجلد أعلى لدى كبار السن (ن =  )31مع جلد تم تقييمه بصرًيا على أنه تالف.

كانت نسبة األرجحية لتطوير إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى خالل أسبوع واحد بعد قياس الرطوبة تحت الجلد التنبؤي  ٪95( 1.003المجال العددي للثقة  1.000إلى
إحصائيا ( )OR = 1.32بعد قراءة قياس الرطوبة تحت الجلد عالية (المستوى .)3
 .)1.006وبالمثل ,فإن خطر اإلصابة بإصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية قد زاد بشكل ملحوظ
ً
اعتمادا على
في دراسة متابعة ,تنبأت قياسات الرطوبة تحت الجلد بحدوث إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى خالل أسبوع واحد (تراوحت نسبة األرجحية من  2.11إلى 5.31
ً
اعتمادا على لون البشرة) ( 35المستوى  .)3أظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت
لون البشرة) واصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية (تراوحت أو تتراوح من  4.30إلى 8.51
ً

على كبار السن  37واألفراد المصابين باليرقان أن قراءات قياس الرطوبة تحت الجلد تزداد بكميات ذات داللة إحصائية مع زيادة مدى تلف الجلد ( 38 37المستوى .)3

أبلغ عدد من الدراسات  44-36,42عن خصائص القياس النفسي ألجهزة مختلفة لقياسات الرطوبة تحت الجلد التي أجرتها الممرضات أو المشغلون المدربون اآلخرون في مجموعة من
المواقع التشريحية ,بما في ذلك العجز والمدور والكعب (انظر الجدول .)5.2

هناك معلومات محدودة عن تأثير الموارد الستخدام قياس الرطوبة تحت الجلد لتقييم األنسجة الرخوة .أعلن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ( 45 )2019أن تكلفة جهاز واحد
بناء على بيانات قياس الرطوبة تحت
بلغت 5,835
جنيها إستر ً
ً
لينيا (جنيه المملكة المتحدة .)2019 ,في إحدى الدراسات ,تم تقدير وضع خطط مناسبة للوقاية من إصابات الضغط ً
بناء على
بناء على عمليات القبول المحفوظة  46.ومع ذلك ,تختلف التكاليف على نطاق واسع ً
الجلد لتوفير  1420ساعة تمريض ,مع زيادة اإليرادات المقدرة بـ  53000جنيه إسترليني ً
الموقع اإلكلينيكي والجغرافي و ال توجد بيانات كافية عن اآلثار المترتبة على الموارد الستخدام قياسات الرطوبة تحت الجلد.
الجدول  :5.2الخصائص السيكومترية لألجهزة المختلفة لقياسات الرطوبة تحت الجلد  /الوذمة

قياسات الرطوبة تحت الجلد  /وذمة

حساسية

النوعية

 ٪95( ٪100المجال العددي للثقة

٪83

 ٪83.89إلى 44 )٪100

الموثوقية
(٪95

المجال العددي للثقة

 ٪75.44إلى 44 )٪89.51

معامل االرتباط = 0.80

مدربون) 42

(مشغلون

 r = 0.86إلى ( r = 0.92المراقبون

ذوو المؤهالت غير المحددة) 43

تقييم البشرة الداكنة واألنسجة الرخوة
هناك دليل على أن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ال يتم اكتشافها بشكل كاف لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة  47.يبدو أن هذا مرتبط بمناطق االحمرار التي يصعب رؤيتها
على درجات لون البشرة الداكنة.
مشاركا) ,كان معدل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة أعلى بشكل ملحوظ من الناحية اإلحصائية
دار لرعاية المسنين (ن = 1938
في دراسة كبيرة أجريت في ً 59ا
ً
لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة مقارنة باألفراد ذوي البشرة الفاتحة ( 0.56مقابل  0.35لكل شخص لكل شخص) .السنة ,ف <ُ .)0.001يترجم هذا إلى خطر إصابة ضغط أعلى لألفراد

أيضا
ذوي البشرة الداكنة (نسبة الخطر [ ٪HR] = 1.31, 95المجال العددي للثقة  1.02إلى  ,1.66ضغط = ) 0.032عند التحكم في الخصائص األخرى .اقترحت دراسات أخرى ً
هذا التباين العرقي في حدوث إصابات الضغط .روزين وآخرون )2006( .أبلغت  26عن انتشار خط األساس إلصابات الضغط في مرفق رعاية المسنين قبل إدخال تدخل وقائي يركز

على تقييم الجلد .كان معدل االنتشار األساسي إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى الرابعة  0.47لكل  100يوم سرير في األفراد ذوي البشرة الداكنة مقارنة بـ  0.28لكل
 100يوم سرير لذوي البشرة الفاتحة (ع =  .)0.098ومع ذلك ,فإن فانجيلدر ((2008الحظ  47المزيد من التفاصيل الدقيقة عند فحص العالقة بين إصابات الضغط ولون الجلد في
دراسة انتشار إصابات الضغط الدولية .كما لوحظ في دراسات أخرى ,يعاني األفراد ذوو البشرة الداكنة من معدالت أعلى من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والفئة  /المرحلة
نسبيا لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة ( )٪13مقارن ًة باألفراد ذوي البشرة المتوسطة ( )٪32وذات البشرة الفاتحة
الرابعة .ومع ذلك ,كانت إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى أقل ً

(.)٪38

من المحتمل أن يكون اإلبالغ عن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى أقل من الالزم في األفراد ذوي البشرة الداكنة بسبب عدم تحديد االختالفات المبكرة في لون البشرة ُيطيل
التحديد المتأخر لتلف الجلد المبكر من تنفيذ الرعاية الوقائية ,وهو ما قد يفسر ارتفاع معدل حدوث إصابات الضغط األكثر خطورة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة المذكورة في الدراسات

أعاله  48 47.التقييم الذكي للبشرة السليمة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة أمر بالغ األهمية في عكس ذلك .االتجاه.
 :2.7عند تقييم البشرة ذات الصبغة الداكنة ,ضع في اعتبارك تقييم درجة ح اررة الجلد ورطوبة البشرة تحت البشرة كاستراتيجيات تقييم مساعدة مهمة( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة
التوصية =)

 :2.8قم بتقييم مدى مالءمة إجراء تقييم موضوعي للون البشرة باستخدام مخطط ألوان عند إجراء تقييم الجلد( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
حددت دراسة واحدة صغيرة متوسطة الجودة على المستوى  29 3أن إصابة الضغط البارد المرتبطة بالجلد السليم كانت أكثر عرضة للتطور إلى نخر الجلد في غضون سبعة أيام ؛ كان
لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة احتمالية أعلى بـ  3.8مرة لإلصابة بنخر الجلد  29.حددت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  26 2أن التدخل الذي ركز على تثقيف المهنيين
طا ب انخفاض كبير في إصابات الضغط لدى األشخاص ذوي البشرة
الصحيين في إجراء تقييم شامل للجلد يتضمن استخدام اللمس لتحديد التغيرات في درجة ح اررة الجلد كان مرتب ً
السمراء.

هناك دليل من دراسة واحدة صغيرة ومتوسطة الجودة على المستوى  35 3تشير إلى أن قياسات  SEMقادرة على تحديد وذمة األنسجة قبل أسبوع واحد من تطور إصابة الضغط لدى
األفراد ذوي البشرة الداكنة .لم يكن هناك دليل متاح على متطلبات الموارد لتنفيذ مسح  SEMلجميع األفراد ذوي البشرة الداكنة.
أظهرت األدلة المستمدة من االنحدار اللوجستي الذي تم اإلبالغ عنه في دراسة ذات جودة متوسطة المستوى  3أن تصنيف لون البشرة على مخطط ألوان مونسيل كان مؤش اًر مهماً على
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى (ولكن ليس إصابات الضغط األكثر خطورة) .لم يكن العرق  /العرق مؤش ار هاما على إصابات الضغط .كانت موثوقية االحصاءات عالية
بالنسبة لتصنيفات لون البشرة القائمة على مونسيل ,خاصة في األفراد ذوي البشرة الداكنة.
اعتبارات التنفيذ


افحص بعناية أي تلون فوق مناطق الضغط لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة .يجب تقييم مناطق تغير اللون فيما يتعلق بالجلد المحيط عن كثب لتغيرات درجة الح اررة والوذمة
والتغيرات في تناسق األنسجة واأللم (رأي الخبراء).



قد يساعد الضوء المماسي وترطيب الجلد قليالً في الكشف عن إصابات الضغط المبكرة لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة (رأي خبير).



وخاليا من منتجات البشرة ( 49المستوى .)3
نظيفا
لتحقيق تقييم بصري موثوق به للون البشرة ,يجب أن يكون الجلد ً
ً

مناقشة األدلة
أيضا أن التقييم لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة يمكن
على الرغم من االعتراف بأهمية التقييم الشامل للبشرة واألنسجة الرخوة لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة 47 ,فمن المسلم به ً
دائما تحديد الحمامي على الجلد الداكن اللون ,فإن الح اررة الموضعية والوذمة
تعقيدا بسبب صعوبة مالحظة التغيرات الطفيفة في لون البشرةً .ا
أن يكون أكثر
ً
نظر ألنه ليس من الممكن ً
والتغيير في تناسق األنسجة فيما يتعلق باألنسجة المحيطة (على سبيل المثال ,تصلب  /صالبة) هي مؤشرات مهمة على تلف الضغط المبكر في البشرة ذات األلوان الداكنة .كما ذكر
أعاله ,هناك أدلة تدعم إدراج هذه المعايير في جميع تقييمات الجلد الشاملة.
في تدخل تقييم الجلد الذي بدأه روزين وآخرون )2006( .في بيئة رعاية المسنين (انظر أعاله) ,كان توفير التعليم للمهنيين الصحيين لتحسين مهاراتهم في الفحص السريري في تحديد
أسبوعا .أشارت نتائج هذه الدراسة على وجه التحديد إلى أن زيادة تقييم درجة ح اررة الجلد ارتبط
فعاال في تقليل حدوث إصابات الضغط بعد 12
التغيرات في درجة ح اررة الجلد باليد ً
ً

بانخفاض كبير في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى الرابعة لألفراد ذوي البشرة الداكنة (ضغط <( )0.004المستوى .)2

كما لوحظ أعاله ,مراجعة السجل من قبل فريد وآخرون 29 )2012( .حددت أن تقييمات درجة الح اررة التي أجريت باستخدام جهاز حراري يعمل باألشعة تحت الحمراء كانت قادرة على
اكتشاف التغيرات في درجة ح اررة الجلد التي كانت خارج القاعدة .كانت هذه المناطق أكثر عرضة للتطور إلى نخر الجلد في غضون سبعة أيام ,مما يشير إلى أن التصوير الحراري
باألشعة تحت الحمراء يمكن أن يحدد إصابة األنسجة العميقة .كان األشخاص ذوو البشرة الداكنة أكثر عرضة بنسبة  3.8مرة من األشخاص ذوي البشرة الفاتحة لإلصابة بنخر الجلد بعد
التعرف على مناطق الجلد الباردة باستخدام جهاز التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء (المستوى .)3
تنبئيا لحدوث إصابة الضغط ,مما يشير إلى أن قياس الرطوبة تحت الجلد فعال
الدراسة التي أجراها بيتس جنسن وآخرون35 )2009( .ذكرت أعاله أن قياس الرطوبة تحت الجلد كان ً

في تحديد مناطق االلتهاب وتلف األنسجة .كانت النتائج ذات صلة بشكل خاص باألفراد ذوي البشرة الداكنة (ن =  )11الذين لديهم نسبة أرجحية ( 1.88ضغط < )0.005إلصابة
ضغط من الفئة  /المرحلة األولى و  ٪95( 1.02المجال العددي للثقة  1.001إلى  ,1.02في وحدة طور جلدي واحد) للفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر (المستوى .)3
ذكرت إحدى الدراسات عن استخدام مخططات لون البشرة للمساعدة في تقييم الجلد لدى كبار السن من مجموعة من الخلفيات العرقية (العدد =  .)417تم استخدام مخطط ألوان YR 5
المقيمين لتقييم لون البشرة عند خط األساس وفي األسبوع  .16كان تصنيف لون البشرة باستخدام مخطط ألوان مونسيل أكثر دقة في التنبؤ بإصابات ضغط الفئة /
مونسيل من قبل ّ
تنبئيا للفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر .بالنسبة لجميع
المرحلة األولى من استخدام العرق كعامل تنبؤي .ومع ذلك ,فإن تصنيف مخطط ألوان مونسيل لم يكن ً
المجموعات العرقية ,كانت موثوقية االحصاءات لتصنيفات مونسيل لون الرسم البياني في األرداف عالية (معامل االرتباط =  0.97, K = 0.84,ضغط < ,)0.001مع أعلى موثوقية

لوحظ في األفراد األمريكيين من أصل أفريقي ( r = 0.93,ضغط < ( 0.001) 49مستوى  .)3يبدو أن استخدام مخططات األلوان يزيد من التقييم البصري للجلد ,خاصة عند تقييم
درجات لون البشرة الداكنة.
تقنيات أخرى لتقييم الجلد
تتوفر مجموعة أصغر من األدلة على تقنيات تقييم الجلد المساعدة األخرى بما في ذلك الموجات فوق الصوتية ,ومخطط الجسم الضوئي ( ,)PPGوقياس تدفق دوبلر بالليزر ()LDF
وقياسات األكسجين عبر الجلد والمتغيرات الفيزيائية الحيوية األخرى .لم تكن هناك أدلة كافية على أي من طرق تقييم الجلد هذه لتقديم توصيات محددة ؛ ومع ذلك ,فإن استخدامها في
شيوعا مع زيادة إمكانية الوصول إلى األجهزة.
الممارسة السريرية يزداد
ً

الموجات فوق الصوتية هي عالج صوتي ينتقل فيه االهتزاز الميكانيكي في شكل موجي بترددات تتجاوز الحد األعلى لسمع اإلنسان .تستخدم أجهزة الموجات فوق الصوتية الكتشاف
غالبا ما يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير فوق الصوتي ألغراض التشخيص .في بعض الدراسات ,تم استخدام الموجات فوق الصوتية
األشياء وقياس المسافاتً .
كطريقة غير جراحية للكشف عن إصابة األنسجة العميقة قبل الظهور المرئي لإلصابة على الجلد  51 50.عندما تصل الموجات فوق الصوتية إلى األنسجة في الجسم ,تنعكس الطاقة
اعتمادا على خصائص مختلفة من األنسجة .تم اقتراح أن االكتشاف المبكر إلصابة األنسجة العميقة يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت إصابة األنسجة موجودة عند
أو تمتص
ً
نظر ألن الموجات فوق الصوتية محمولة ويمكن الوصول إليها أكثر من التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي ,الطريقة القياسية الذهبية لقياس تشوه
اإلدخال ً 50.ا
األنسجة) ,استكشاف صحة وموثوقية وجدوى استخدامها في تقييم األنسجة المبكر أمر مهم

ال يوجد سوى مجموعة صغيرة من األدلة على استخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم الجلد واألنسجة الرخوة التي لم تكن كافية لتقديم توصية .الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد
وعالية التردد تفحص األنسجة على أعماق مختلفة ,مع الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد للكشف عن األنسجة العميقة .أظهر استخدام الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد في
دراسة تشخيصية واحدة حساسية وخصوصية ودقة جيدة في تشخيص إصابة األنسجة العميقة .تم تأكيد التقييم بالموجات فوق الصوتية من خالل التقييم البصري وتصنيف إصابة الضغط
من قبل طبيب تم إجراؤه لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد فحص الموجات فوق الصوتية (المستوى  .)1في دراسة أخرى ,كان هناك ارتباط منخفض إلى متوسط بين نتيجة الموجات فوق
بناء على التقييم البصري وتطبيق المقاييس الفرعية لالحتكاك  /القص من مقياس برادن.
الصوتية غير الطبيعية عالية التردد وتصنيفها على أنها تنطوي على مخاطر إصابة بالضغط ً
ومع ذلك ,لم يكن لهذه الدراسة أحداث إصابة ضغط كافية لتقييم قدرة الموجات فوق الصوتية على التنبؤ بتطور إصابة الضغط (المستوى  .)3تشير الدالئل غير المباشرة إلى أن تشوه
األنسجة المرتبط بإصابة الضغط يمكن تحديده ,حيث تم اإلبالغ عن موثوقية االحصاءات على أنها عالية لتحديد التشوه في طبقات العضالت واألوتار  /العضالت والجلد  /الدهون
أيضا أن الموجات فوق الصوتية يمكنها اكتشاف األنسجة غير الطبيعية ,بما
ولكنها منخفضة بالنسبة للقياسات في طبقات الدهون والجلد (المستوى  .)5أظهرت دراسات أخرى ً 55-53
في ذلك تحديد األنسجة المتوذمة تحت الجلد السليم (جميع المستوى  .)5ومع ذلك ,فإن التحقق من الصحة مقابل أسلوب التقييم القياسي الذهبي (أي التصوير بالرنين المغناطيسي) غير
متوفر .هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد كيفية ارتباط نتائج الموجات فوق الصوتية بمراحل مختلفة من انهيار الجلد ( 53,54على سبيل المثال ,مع التحقق من الصحة مقابل
المعيار الذهبي لتقييم التصوير بالرنين المغناطيسي) وكيفية تفسير النتائج 52.
مؤشر على صحة األنسجة .يوفر كل من قياس تدفق دوبلر بالليزر وتصوير النسيج الضوئي طرًقا غير جراحية لتقييم الدورة الدموية في أعماق األنسجة
ًا
يمكن أن يوفر قياس تدفق الدم
المختلفة .في الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء ,تمكن كل من قياس تدفق دوبلر بالليزر وتصوير الدم الضوئي من قياس التغيرات في تدفق الدم في المواقف مع وبدون
حاليا.
ضغط ( 57 56المستوى  .)5ومع ذلك ,فإن األدلة على استخدامه في األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بها غير متوفرة ً
تقييما لتشبع األنسجة باألكسجين باستخدام شعاع ضوئي تحت الجلد يخترق األنسجة .يقدم هذا مؤش ار على نضح األنسجة ,ال سيما استجابة للتحميل
توفر مراقبة األكسجين عبر الجلد ً
ومع ذلك ,في الدراسات التي أجريت في تقييم صحي متطوع للجلد واألنسجة باستخدام أكسجة األنسجة أظهرت نتائج مختلطة .فشل أكسجة األنسجة عبر الجلد في تحديد أي فرق كبير
خالل أربع ساعات في وضع ضعيف على سطح دعم إعادة توزيع الضغط في دراسة واحدة 58 .أظهرت دراسة ثانية  59زيادات كبيرة في أكسجة األنسجة في العجز (ضغط >) 0.05
والحدبة اإلسكية (ضغط < ) 0.01بعد  15دقيقة .ومع ذلك ,في الدراسة الثانية ,فشلت إجراءات أكسجة األنسجة عبر الجلد في تحديد فروق ذات داللة إحصائية في التروية بعد 15
دقيقة في وضعية الجلوس (المستوى  .)5تشير النتائج المختلطة إلى الحاجة إلى مزيد من البحث حول استخدام مراقبة األوكسجين عبر الجلد في تقييم الجلد واألنسجة الرخوة.
ذكرت إحدى الدراسات عن التدابير الفيزيائية الحيوية لتقييم دهون البشرة والميالنين .يساهم الميالنين في لون البشرة كما تساهم دهون البشرة في وظيفة الحاجز الواقي للطبقة القرنية,
وبالتالي فهي عالمة على ترطيب البشرة .في مجتمع الدراسة من كبار السن (ن =  )38كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين التقييم البصري للجلد وقياس رطوبة الجلد عند العجز ,واإلسكيا
أيضا ارتباط إيجابي قوي بين التقييم البصري ومقاييس تصبغ الجلد (الميالنين) (ضغط = ) 0.01والحمامي (ضغط =
والمدور (ضغط < )0.01باستخدام أداة التشخيص .كان هناك ً

 )0.01المأخوذة باستخدام أداة التشخيص (المستوى  .)5ومع ذلك ,كانت هذه دراسة صغيرة والعالقة بين معايير تقييم الجلد وتطوير إصابات الضغط تتطلب مز ًيدا من التحقيق للتأكد

من موثوقية أداة التشخيص وصالحيتها ودورها في التنبؤ بإصابات الضغط.
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عناية وقائية للبشرة

المقدمة
طا للعناية .تلعب التغذية والترطيب ,التي تم تناولها في
تقييما شامالً وتخطي ً
الحفاظ على سالمة الجلد أمر ضروري في الوقاية من إصابات الضغط .يتطلب الحفاظ على بشرة صحية ً
أيضا في الحفاظ
مهما في صحة الجلد .تعتبر اإلدارة المناسبة ألمراض الجلد األخرى (مثل اإلكزيما والتهاب الجلد المرتبط بسلس البول) ًا
فصل التغذية من هذا الدليلً ,ا
أمر ضرورًيا ً
دور ً
على سالمة الجلد والقدرة على حماية األنسجة الكامنة.
أيضا فرصة إلجراء تقييم للجلد وتحديد
يتناول هذا الفصل العناية المباشرة بالجلد لتقليل مخاطر إصابات الضغط .ال تحمي العناية الوقائية الجلد الجلد وتعزز الراحة فحسب ,بل توفر ً
المناطق المعرضة للخطر والتي قد تتطلب مز ًيدا من العناية الوقائية و  /أو تغييرات في خطة الوقاية من إصابات الضغط العام.

سؤال سريري
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


هل التدليك فعال في منع إصابات الضغط؟



هل المنتجات الموضعية فعالة في الوقاية من إصابات الضغط؟



هل الضمادات الوقائية فعالة للوقاية من إصابات الضغط؟



هل استراتيجيات إدارة سلس البول فعالة في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟



هل أقمشة االحتكاك المنخفض أو أقمشة التحكم في المناخ المحلي فعالة في منع إصابات الضغط؟

نظافة الجلد
 3.1تطبيق نظام للعناية بالبشرة يتضمن:

الحفاظ على البشرة نظيفة ورطبة بشكل مناسب

تطهير الجلد فو اًر بعد نوبات سلس البول

تجنب استخدام الصابون والمنظفات القلوية

حماية البشرة من الرطوبة بمنتج عازل( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
قدمت دراستان  12دليالً لدعم توصية بتنفيذ نظام منظم للعناية بالبشرة يتضمن التطهير المنتظم (خاصة بعد نوبات سلس البول) .وجدت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1 2أن
طا بانخفاض معدل إصابات الضغط مقارنة بالرعاية القياسية .أشارت دراسة رصدية منخفضة الجودة من المستوى  4إلى أنه تم تقييم الجلد على أنه
برنامج النظافة المنظمة كان مرتب ً
يلتئم أو يتعافى عند تطبيق نظام منظم للعناية بالبشرة .أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  3 1عن انخفاض كبير في الحمامي والجلد المكسور عند استخدام منظف رغوي
متوازن الرقم الهيدروجيني ( ,)pH 5.5مقارنة بصابون المستشفى القياسي .تضمن نظام العناية بالبشرة المنظم الذي تم اإلبالغ عنه في دراسة المستوى  2منخفض الجودة استبدال
الصابون بمنظف رغوي متوازن درجة الحموضة (لم يتم اإلبالغ عن األس الهيدروجيني).
اعتبارات التنفيذ


فرديا (رأي خبير).
يجب أن يكون تكرار التطهير ً



عند غسل وتجفيف وتطبيق منتج حاجز ,تجنب التدليك القوي أو فرك الجلد الذي يمكن أن يتلف الجلد بسبب االحتكاك (المستوى  1والمستوى .)5



فكر في استخدام منظف بشرة بدون شطف (رأي خبير).

مناقشة األدلة

فرديا ؛ يمكن أن يتسبب التطهير المفرط في جفاف الجلد بسبب
يزيل تطهير الجلد األوساخ والدهون والمواد األخرى غير المرغوب فيها من سطح الجلد .يجب أن يكون تكرار التطهير ً

ضعف عامل الترطيب الطبيعي للبشرة ووظيفة الحاجز الواقي.

تأكد من جفاف الجلد بعد التنظيف ,مع إيالء اهتمام خاص لطيات الجلد واختيار األقمشة الناعمة للغساالت والمناشف لمنع التلف الناتج عن االحتكاك أثناء التجفيف .من المهم مالحظة
أن تلف الجلد الناجم عن الرطوبة ليس إصابة ضغط ,ولكن وجود تلف الجلد من الرطوبة قد يزيد من خطر إصابات الضغط .تتغير الخصائص الميكانيكية للطبقة القرنية بوجود الرطوبة
وكدالة في درجة الح اررة .تعتمد صالبة الطبقة القرنية بشدة على ترطيب الطبقة القرنية .يكون اإلجهاد الذي تنكسر فيه الطبقة القرنية أعلى بأربع مرات تقر ًيبا عند رطوبة  ,٪100مقارنةً
أيضا من معامل االحتكاك بين الجلد والسطح الداعم ,مما يزيد من خطر تلف القص 14 – 7
بالبشرة الجافة .تزيد الرطوبة ً

برامج نظافة الجلد المنظمة
استكشفت دراستان  1,2فعالية برامج نظافة الجلد المنظمة في الوقاية من إصابات الضغط .في الدراسة األولى ,تلقى فرد واحد في الرعاية الحرجة ممن يعانون من سلس البراز (العدد =
منظما للعناية بالبشرة يتضمن استخدام غسيل معتدل مع الحد األدنى من االحتكاك ,واستخدام قطعة قماش مبللة ,وتطهير منطقة العجان بانتظام باستخدام منظف رغوي
نظاما
)76
ً
ً
متبوعا بواسطة كريم حاجز ومرطب أو عناية قياسية (التفاصيل غير مذكورة) .على مدار سبعة أيام ,كان هناك انخفاض ملحوظ في حدوث إصابات الضغط في المجموعة التي تلقت
ً
بروتوكول نظافة الجلد المنظم ( ٪13.2مقابل  ,٪50ضغط = .) 0.001لم يكن هناك تقييم أعمى والممرضات الذين يقدمون التدخل كانوا مسؤولين عن تقييم النتائج ( 1المستوى .)2

احدا
يأتي دليل إضافي من دراسة سلسلة الحاالت التي أجريت على األفراد الذين يعانون من مخاطر إصابة متوسطة أو عالية الضغط على مقياس برادن (ن =  .)20تلقى المشاركون و ً

بناء على تقييم حالة بشرتهم (الحمامي مقابل اآلفة الرطبة مقابل المجموعة) .تضمنت جميع األنظمة الغسيل ,واستخدام بخاخ منظف بالرغوة,
من نظامين منظمين مختلفين لنظافة الجلد ً
يوما ,تم تصنيف الجلد
بناء على النوع الموجود في مخطط بريستول ستول .تلقى األفراد المصابون بآفة رطبة ضمادة وقائية .بعد ما بين  3إلى ً 28
ومنتج حاجز ,وادارة سلس البراز ً
على أنه ُشفي ( )٪80أو شفاء (( 2 )٪20المستوى .)4
منظفات البشرة
قليال إلى متعادل)  15.تجنب استخدام صابون أو منظف
يتم قياس درجة حموضة الجلد على السطح عند االمتناع عن الغسل أو استخدام المنظفات تتراوح من  4.0إلى ( 7.0حمضي ً
قلوي يقلل من احتمالية الجفاف والحمامي والتهيج الذي يمكن أن ينشأ بسبب التفاعل بين منتجات الصابون عالية الحموضة والبروتينات والدهون على سطح الجلد
إحصائيا في إصابات الضغط المرتبطة بنظام نظافة الجلد الذي يشتمل على منظف رغوي
انخفاضا يعتد به
كما لوحظ أعاله ,فإن الدراسة التي أجراها بارك وآخرون (2014) 1.أظهر
ً
ً
متوازن (( )pH 5.5المستوى  .)2كوبر وآخرون 3 )2001( .صابون طبي تم فحصه ( ٪1محلول مائي برقم هيدروجيني  9.5إلى  10.5؛ ن =  )49مقارنة بمنظف رغوي بدون
يوما وكان لدى جميع المشاركين شكل من
شطف (مزيج من مطري ومزيل لرائحة الماء وحاجز طارد للماء مع الرقم الهيدروجيني  5.5؛ العدد =  .)44أجريت الدراسة على مدى ً 14
أشكال سلس البول أو القسطرة .تم تقييم الجلد باستخدام مقياس شدة ضغط ستيرلينغ وتم تصنيفه على أنه جلد مكسور (الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابة ضغط أكبر) ,أو حمامي (إصابة
ضغط من الفئة  /المرحلة األولى) أو صحي (بدون تغييرات على سالمة الجلد) .بشكل عام ,تم الحفاظ على حالة الجلد أو تحسينها بالنسبة لمزيد من المشاركين الذين تلقوا منظف الجلد
مقارنة بالصابون ( ٪66مقابل  ,٪37ضغط = .) 0.05المشاركون الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون ببشرة صحية في بداية التجربة تعرضوا لمزيد من الحمامي ( ٪30.3مقابل
 ,٪15.1ضغط = لم يتم اإلبالغ عنها) والمزيد من الجلد المكسور ( ٪12.1مقابل  ,٪0ضغط = لم يتم اإلبالغ عنه) عندما تم تنظيف بشرتهم باستخدام الصابون والماء .على الرغم من
مختلفا بشكل كبير بين المجموعات ,إال أن حالة الجلد لم تكن مختلفة بشكل كبير بين المجموعات عند الدخول إلى الدراسة ( 3المستوى
أن متوسط أطوال اإلقامة في مرافق الرعاية كان
ً
.)1
ترطيب البشرة
مجموعة األدلة الصغيرة على منتجات ترطيب البشرة وحمايتها تقارن بشكل أساسي بين المنتجات المختلفة .وجدت إحدى تجربة سريرية معشاة أن مرطب األحماض الدهنية المفرطة
إحصائيا بين
األكسجين لم يكن أكثر فعالية من منتج الدواء الوهمي لتقليل إصابات الضغط (المستوى  .)1أشارت ثالث تجارب معشاة ذات شواهد  19-17إلى عدم وجود فرق معتد به
ً

المرطبات المختلفة أو منتجات المطريات في الوقاية من إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين لمخاطر متوسطة إلى عالية (المستوى .)1

ومع ذلك ,فإن األدلة التي تقارن ترطيب الجلد بعدم ترطيب الجلد كاستراتيجية لمنع إصابات الضغط متضاربة .وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أفراد في جناح طبي أن استخدام
مرطب مغذي للجلد يعتمد على السيليكون كان أكثر فعالية في تقليل حدوث إصابة الضغط من عدم وجود مطريات أو مرطب ( ٪7مقابل  ,٪31ضغط =( 0.008) 20المستوى . )3
قارنت دراسة ثانية أجريت في مستشفى مجتمعي مع األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط (درجة برادن سكيل < )15بين مرطب األحماض الدهنية المفرطة األكسجين

والكريم الوهمي للوقاية من إصابات الضغط .لم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية بين مرطب األحماض الدهنية المفرطة األكسجين والكريم الغفل ( ٪6.1مقابل  ,٪7.4ضغط = )0.94
( 16المستوى  .)1ومع ذلك ,يصعب تفسير البحث بسبب مجموعة المنتجات المختلفة المستخدمة ,فضالً عن القيود المنهجية للدراسات.
على الرغم من عدم وجود بحث يربط بشكل مباشر بين ترطيب الجلد وتقليل حدوث إصابات الضغط ,إال أن إحدى الدراسات الوبائية في المستشفى مع محدودية الحركة (ن = )286
أشارت إلى أن الجلد الجاف كان عامل خطر كبير ومستقل إلصابات الضغط في تحليل متعدد المتغيرات (المستوى  )3النذير)ُ .يقترح التطبيق المنتظم للمرطب في نظام نظافة الجلد
لتعزيز ترطيب البشرة ومنع األمراض الجلدية الضارة األخرى ,بما في ذلك الجلد الجاف وتمزق الجلد.
 :3.2تجنب فرك الجلد بشدة المعرض لخطر إصابات الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

نقاش
في الماضي ,تم استخدام التدليك كوسيلة للوقاية من إصابات الضغط  23 22 4.التدليك القوي لديه القدرة على إتالف األنسجة .أنواع مختلفة من التدليك تستخدم مجموعات من أنواع
السكتات الدماغية المختلفة بما في ذلك24 :


ثابتا
التجويف  -ضربات انزالق بطيئة ولطيفة تستخدم ضغ ً
طا ً



بيرتيساج  -عجن قوي ولف الجلد يستخدم في مناطق الجسم اللحمية



طَبة  -حركات ضرب وطرق
ط ْب َ
ال َ



االحتكاك  -الضغط االنضغاطي واالختراق



االهتزاز  -االهتزاز أو االهتزاز الحركات.

مؤلما ,يمكن أن يتسبب في تدمير األنسجة
يتضمن تدليك االحتكاك استخدام ضغط اختراق وهو نوع قوي من الفرك الموصوف في نصوص التمريض القديمة  25.باإلضافة إلى كونه ً
خلويا في
الخفيف أو إثارة تفاعالت التهابية ,خاصة عند كبار السن الضعفاء .العمل المبكر بواسطة دايسون وآخرون (5 )1978من فحص خزعات الجلد المأخوذة بعد الوفاة وجد ً
تلفا ً
المناطق التي تم فيها فرك الجلد بقوة أكبر مقارنة بالخزعات المأخوذة من األفراد الذين لم يتم فرك جلدهم (المستوى  .)5ومع ذلك ,يتم منع استخدام تقنيات التدليك األقل قوة في حالة

وجود التهاب حاد وفي حالة وجود احتمال لتلف األوعية الدموية أو هشاشة الجلد.
تدليكا باستخدام كريم وهمي ,وتلقت مجموعة أخرى
تدليكا
في تجربة كروس عشوائية ,تم تعيين  427من كبار السن (ن =  )79لثالث مجموعات دراسة .تلقت إحدى المجموعات
ً
ً
باستخدام كريم ثنائي ميثيل سلفوكسيد بنسبة  ٪5ولم تتلق المجموعة الضابطة أي تدليك أو تطبيق كريم .تم إجراء التدليك باستخدام حركات دائرية ناعمة مع ارتداء قفاز (جلطة) على
العصعص والكعب والكاحلين .لم يتم العثور على فرق كبير في وقوع إصابة الضغط الكلي بين النظم الثالثة .لم يجد الباحثون أي فائدة من استخدام التدليك ؛ وقد يكون هناك بعض
تدليكا باستخدام كريم ٪5
إحصائيا في حدوث إصابات ضغط الكعب والكاحل (ولكن ليس العصعص) في المجموعة التي تلقت
المزايا لعدم تدليك الفرد  27.كان هناك ارتفاع ملحوظ
ً
ً

(نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة ,] 8.80المجال العددي للثقة [ ٪95المجال العددي للثقة ] 2.61إلى ( 4 )29.6المستوى .)1
إدارة سلس البول

 :3.3استخدام منتجات سلس البول عالية االمتصاص لحماية الجلد لدى األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بسلس البول( .قوة الدليل = ب 1؛
قوة التوصية = )

ملخص الدليل
قدمت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  )28( 1دليالً على أن أجهزة التحكم في السيطرة على البول التي يمكن التخلص منها عالية االمتصاص والتي تحبس الرطوبة
بعيدا عن الجلد ,يكون معدل حدوث إصابات الضغط أقل من ضمادات السلس المبطنة القابلة إلعادة االستخدام.
ً
أفادت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  )29( 3عن انخفاض بنسبة  ٪67في مخاطر إصابة الضغط المرتبطة باستخدام عالي
حفاضات ماصة لسلس البول لمدة عشرة أسابيع.

اعتبارات التنفيذ


جنبا إلى جنب مع األفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين ,وضع خطة إدارة التحكم في سلس البول التي تسهل استخدام المرحاض الفردي و  /أو العناية المنتظمة بالجلد
ً



عند استخدام المنتجات الحاجزة (مثل الزنك والبترول) بشكل مفرط ,قد يتم إعاقة خصائص امتصاص منتجات السلس .راجع واتبع معلومات الشركة المصنعة بشأن منتجات

وتغيير حشوات التحكم في البول لحماية الجلد من تأثير الرطوبة الزائدة والمهيجات الكيميائية (رأي الخبراء).
سلس البول (رأي الخبراء).
مناقشة األدلة

يمكن أن يؤدي سلس البول إلى تعرض الجلد لفترات طويلة للرطوبة الزائدة والمهيجات الكيميائية في البول والبراز .باإلضافة إلى ذلك ,يمكن أن يؤدي االنسداد الناتج عن استخدام
مساعدات سلس البول إلى تغيير المناخ المحلي للجلد .يمكن أن تكون النتيجة اإلجمالية التهاب ,حمامي ,تآكل ,تعرية مع انخفاض تحمل أشكال أخرى من تلف الجلد ,مثل تلك المرتبطة
بالتعرض المطول للضغط أو القص .والبراز) الناتجة عن سلس البول في الفصل التوجيهي حول عوامل الخطر وتقييم المخاطر .تهدف خطة إدارة سلس البول إلى تقليل حدوث نوبات
جنبا إلى جنب مع التطهير الفوري (انظر التوصية  ,)3.1فإن استخدام منتجات سلس البول عالية االمتصاص يقلل من مدة تعرض الجلد للمهيجات .تقدم دراستان 29 ,28
سلس البولً .

أيضا إلى انخفاض في حدوث إصابة الضغط.
ً
دليال يشير إلى أن هذا يترجم ً

في تجربة كبيرة ,تم اختيار األفراد في األجنحة الطبية والجراحية (العدد =  )462الذين يعانون من سلس البراز و  /أو البول بشكل عشوائي لتلقي إما منتجات سلس البول فائقة
سنا (متوسط العمر
االمتصاص المقاوم للماء أو وسادة مبطنة قابلة إلعادة االستخدام مصنوعة من قماش ماص بشكل معتدل وظهر مقاوم للماء  28.كان المشاركون من البالغين األكبر ً

إحصائيا في المجموعة التي تلقت منتج سلس
جميعا مصابين بالتهاب الجلد المرتبط بسلس البول في بداية الدراسة .كان وقوع إصابة الضغط أقل بشكل ملحوظ
عاما) وكانوا
ً
ً
حوالي ً 79
البول شديد االمتصاص ( ٪4.8مقابل  ,٪11.5ضغط = .) 0.02ومع ذلك ,كانت النتائج مرتبكة بسبب االختالفات الكبيرة بين المجموعات في استخدام تدخالت إدارة سلس البول
األخرى (على سبيل المثال ,برنامج المرحاض ,والقسطرة الساكنة ,وأجهزة سلس البراز) ,وهو متوسط أقصر بكثير من اإلقامة في المستشفى في مجموعة المنتجات التي يمكن التخلص
منها ( 6أيام مقابل  8أيام ,ضغط = ) 0.02وانخفاض معدل إصابات الضغط في مجموعة المنتجات التي يمكن التخلص منها عند خط األساس ( ٪33مقابل  ,٪44ضغط = )0.03
( 28المستوى .)1
تيراوتانونون وآخرون 29 )5 1 20( .أجرى دراسة جماعية صغيرة على البالغين المصابين بسلس البول في بيئة إعادة التأهيل (ن =  .)71تم استخدام منتجات السلس القابل للتصرف
عالية االمتصاص على مدى عشرة أسابيع .بمرور الوقت ,انخفض خطر إصابة الضغط بشكل كبير مقارنة بخط األساس بحلول األسبوع السادس (انخفاض بنسبة  ٪58في الخطر ,و
 ٪95المجال العددي للثقة  ٪8إلى  )٪75واألسبوع العاشر ( ٪67انخفاض في الخطر ٪95 ,المجال العددي للثقة  ٪ )16إلى  .)٪78بحلول عشرة أسابيع ,كان متوسط الفرق مقارنة
بخط األساس في مقياس مقياس برادن CI -0.42٪ 0.19 (95إلى  .)0.79كانت فترات الثقة واسعة ,وامتد أحدها إلى القيمة الفارغة 29 ,والحظ الباحثون أن التكلفة العالية للتدخل
(حوالي  650مليون دوالر أمريكي في تايالند عام  )2015لم تكن مستدامة (المستوى .)3
أحيانا لتعزيز نظافة الجلد .ومع ذلك ,ترتبط القسطرة ( )IDCsبزيادة مخاطر إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
في األشخاص الذين يعانون من سلس البول الشديد ,يتم تنفيذ القسطرة
ً
الطبية والتهابات المسالك البولية 32 ,لذا يجب النظر بعناية في الفوائد مقابل مخاطر الضرر وفًقا للحالة السريرية للفرد .إذا تم استخدام القسطرة ,فإن التوصيات الواردة في الفصل
الخاص بإصابات الضغط المرتبطة باألجهزة توفر إرشادات لتقليل مخاطر إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية.
ساللسة البراز
قدمت دراستان أدلة على إدارة سلس البراز ؛ ومع ذلك ,لم يقدم أي منهما أدلة كافية على أن أي تدخل محدد يكون أكثر فعالية في منع إصابات الضغط من الرعاية القياسية التي تتكون
من النظافة المنتظمة .في إحدى التجارب المعشاة ذات الشواهد التي أجريت على األفراد المصابين بأمراض حادة وسلس البراز العصبي (العدد =  ,)100ارتبط االنخفاض الكبير في
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى باستخدام جهاز تعليق يرفع المنطقة حول الشرج ,وبالتالي يقلل التعرض للمسالك البولية والبولية .مادة ب ارزية .لم يكن هناك انخفاض معتد به
إحصائياً في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة .على الرغم من أن هذه االستراتيجية كانت فعالة إلى حد ما ,لم يتم استكشاف جدوى وقبول التدخل (المستوى .)1
في تجربة سريرية معشاة ثانية ,بيتمان وآخرون )2012( .اكتشف  34استخدام جهازي إدارة البراز ,قسطرة نظام إدارة األمعاء (مجموعة نظام إدارة األمعاء ,ن =  )21وبوق المستقيم
المستخدم كجهاز سلس برازي (مجموعة  ,RTن =  )20مقارنة بالرعاية المعتادة (ن =  .)18 = .)21أجريت الدراسة حتى نهاية فشل الجهاز (ثالثة أو أكثر من البراز سلس في فترة
 24ساعة) ,ومضاعفات الجهاز (بما في ذلك نزيف المستقيم) أو التفريغ من وحدة العناية المركزة .لم يكن هناك فرق كبير في عدد إصابات الضغط الموجودة في أي من المجموعات
(نظام إدارة األمعاء  ٪42.9مقابل  ٪RT 35مقابل الرعاية المعتادة  ,٪27.8ضغط = .) 0.63ساهم المستوى المرتفع إلصابات الضغط الموجودة عند الدخول إلى الدراسة ( ٪32من

يوما) ,مما قد يكون قد أثر على النتائج (المستوى
نسبيا .كان هناك ً
المشاركين) في ارتفاع معدل إصابات الضغط ً
أيضا تباين كبير في الوقت الذي تقضيه الدراسة (من يومين إلى ً 60
)1
أغطية السرير
 :3.4ضع في اعتبارك استخدام منسوجات ذات معامالت احتكاك منخفضة لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

اعتبارات التنفيذ


قد يتطلب إدخال الكتان منخفض الكفاءة تغيير المخزون على مستوى المنشأة والذي يجب أن يكون
مصحوبا بتثقيف المهنيين الصحيين والمستهلكين المرضى ومقدمي
ً
الرعاية غير الرسميين (المستوى .)1

ملخص الدليل
يستند الدليل على التوصية للنظر في استخدام نسيج ذو معامل احتكاك منخفض بشكل أساسي على دراسات تستكشف فعالية األقمشة الشبيهة بالحرير التي تقلل إجهاد القص وتقلل من
تهيج الجلد وتجف بسرعة عند مقارنتها باألقمشة القطنية أو المصنوعة من القطن .أفادت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  1أن نسبة الخطر ( 0.23مع فواصل ثقة واسعة)
أيضا أن الحرير النسيج
للفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر المرتبطة بنسيج يشبه الحرير مقارنة بنسيج مزيج القطن  35.وجدت دراسة متوسطة الجودة من المستوى ً 36 2

الشبيه به يرتبط بانخفاض معدل اإلصابة بالضغط مقارنة بمالءات القطن القياسية .ذكرت دراسة واحدة متوسطة الجودة على المستوى  3أن األلياف االصطناعية ارتبطت بخطر إصابة
ضغط أقل بسبب إدارتها للرطوبة مقارنة بمالءات القطن 37 .أفادت ثالث دراسات إضافية من المستوى ( 3دراستان ذات جودة متوسطة  38واثنتان ذات جودة منخفضة  )3940عن
انخفاض معدل حدوث إصابات الضغط (كال من الفئة  /المرحلة األولى والفئة  /المرحلة الثانية وأكبر) في المجموعات التي تم االعتناء بها على ألواح نسيج شبيهة بالحرير مقارنة
بالكتان القياسي .تباينت مجموعة التأثير بين الدراسات لكنها فضلت معامل منخفض يشبه الحرير .أفادت إحدى الدراسات الجماعية أن األلواح الشبيهة بالحرير تكلف أكثر من ضعف
تكلفة األلواح المصنوعة من مزيج القطن ,ولكنها استمرت أكثر من ثالثة أضعاف  40أشار تحليل تكلفة منخفضة الجودة إلى أن هناك وفورات صغيرة في التكلفة مرتبطة باستخدام
األقمشة الشبيهة بالحرير 39.
مناقشة األدلة
ذكرت ست دراسات  40-35العالقة بين المنسوجات ذات معامل االحتكاك المنخفض واصابات الضغط في الرعاية الحادة 38-36 ,الرعاية الحرجة  3940واعدادات رعاية المسنين.
 35المنسوجات ذات معامل االحتكاك المنخفض هي أقمشة من األلياف االصطناعية شبيهة بالحرير تم تصنيعها إلنشاء نسيج ناعم وسريع .واجهة تجفيف النسيج .يستخدم الفرد الذي
انخفاضا في قوة االحتكاك واجهاد القص أثناء تحركهما أو االنزالق على سطح أغطية السرير 38.
يستخدم أقمشة منخفضة االحتكاك إما ألغطية السرير أو المالبس (أو كليهما) ,ويواجه
ً

بعيدا عن الجلد ,مما يقلل من العزل الحراري ويؤثر على ذلك
يمكن للمالبس االصطناعية وأغطية األلياف والوسائد والمالبس تحتوي على أكثر من طبقة تمتص الرطوبة من العرق ً
المناخ المحلي  37.هذا مهم ألنه ثبت أن معامل االحتكاك أكبر على الجلد الرطب  43-41.على الرغم من التعبير عن القلق فيما يتعلق بخطر االنزالق أو السقوط من نسيج منخفض

معامل االحتكاك ,لم تظهر األدلة المتاحة زيادة في األحداث الضائرة المتعلقة بالسقوط أو االنزالق.
في تحليل متعدد المتغيرات من دراسة تنبؤية (ن =  ,)71كان نوع األغطية التي تلقاها الفرد أحد عاملين مهمين لتجربة إصابة الضغط (اآلخر هو درجة مقياس برادن) .كان األفراد الذين
حصلوا على صفائح قطنية  ٪100أكثر عرضة لإلصابة بإصابة بالضغط من أولئك الذين لديهم ورقة ألياف تركيبية (نسبة أرجحية مخفضة  ٪95 ,0.11المجال العددي للثقة 0.012
 ,to 1.032ضغط = 0.00) .37ومع ذلك ,فإن المجال العددي للثقة تمتد على القيمة الخالية ,اقتراح الحذر عند النظر في النتائج (المستوى .)3
قدمت خمس دراسات مقارنة  40-35,36,38أدلة على فعالية معامل االحتكاك المنخفض أغطية السرير والمالبس .في تجربة عشوائية (ن =  )46أجريت على كبار السن في دار
فردا إما إلى بياضات ذات معامل منخفض أو كتان شبيه بالحرير (أي مالءات السرير ,وتحت الوسائد وأكياس الوسائد) أو للرعاية المعتادة التي تتكون من
لرعاية المسنين ,تم تعيين ً 35

أيضا مالبس داخلية لسلس البول تختلف في البناء بين المجموعتين ,مع استخدام منتج امتصاص أعلى في مجموعة التدخل .في
نسج عادي كتان .تلقى األفراد المصابون بسلس البول ً

أسبوعا من المتابعة ,عانت مجموعة التدخل من إصابات ضغط أقل بكثير من أي فئة  /مرحلة (نسبة الخطر [ CI 0.12٪HR] = 0.31, 95إلى  ,0.78ضغط =.) 0.0125
20
ً
أيضا من إصابات أقل من الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط أكبر ( ٪HR = 0.23, 95المجال العددي للثقة  0.078إلى
عانت مجموعة النسيج ذات المعامل المنخفض ً
 ,0.69ضغط = 0.0084) .35كانت فواصل الثقة لكال هاتين النتيجتين واسعة .قد يكون استخدام منتجات سلس البول عالية االمتصاص قد ساهم في تأثير النسيج ,حيث أن هذا
المنتج قد ساهم في تغيرات المناخ المحلي في واجهة سطح الجلد .قد يكون من المهم مراعاة نوع منتج التحكم في السيطرة على البول المستخدم في تعظيم تأثير األقمشة المتخصصة

مكثفا للمهنيين الصحيين والمستهلكين المرضى ,والتغييرات المطلوبة على المخزون واألوراق المخصصة لألفراد في مجموعة
نامجا
تعليميا ً
ً
 35.باإلضافة إلى ذلك ,تضمن التدخل بر ً
أسرة تخصصية 35 .هذه العوامل هي اعتبارات في تعميم فعالية التدخل والجدوى في تنفيذه في أماكن أخرى.
التدخل الذين تطلبوا ّ

في دراسة ثانية 36 ,تجربة مضبوطة لمدة ثمانية أسابيع ,ارتبط الكتان الشبيه بالحرير بانخفاض معدل إصابات الضغط بين األفراد في األجنحة الطبية  /الجراحية ,مقارن ًة بالكتان
إحصائيا ( ٪4.6مقابل  ,٪12.3ضغط = ) 0.01وكان هناك انخفاض غير مهم في
المخلوط بالقطن .في الوحدة الطبية ,كان معدل حدوث إصابات الضغط الجديدة أقل بشكل ملحوظ
ً

يوما ,ضغط = ) 0.07في المجموعة التي تتلقى مالءات تشبه الحرير .أظهرت وحدة العناية المركزة الجراحية نتائج مماثلة مع انخفاض معتد به
متوسط مدة اإلقامة ( 5.31مقابل ً 5.97
إحصائيا في حدوث إصابة الضغط ( ٪0مقابل  ,٪7.5ضغط = ,) 0.01وانخفاض غير معتد به في متوسط مدة اإلقامة (ضغط =( ) 0.33المستوى .)2
ً
استكشفت دراسة جماعية  39على وجه التحديد استخدام المالبس الداخلية المصنوعة من القماش ذات معامل االحتكاك المنخفض أو القفازات (ن =  )165مقارنة بمالبس المستشفى
أيضا معدل أقل لتلف الجرح
العادية (ن =  .)204كان وقوع إصابات الضغط المكتسبة في المستشفى أقل بكثير في المجموعة الثانية ( ٪25مقابل  ,٪41ضغط = .) 0.02كان هناك ً

في مجموعة النسيج االحتكاك المنخفض لألفراد الذين يعانون من إصابة ضغط موجودة مسبًقا ( ٪6مقابل  ,٪25ضغط =( 0.001) 39المستوى .)3

فردا في مجموعة تاريخية
قارنت دراستان جماعيتان بين األقمشة الشبيهة بالحرير واألقمشة المصنوعة من مزيج القطن .في أولى هذه الدراسات الجماعية (العدد =  ,)1427عانى ً 38

األسرة الشبيهة
يتلقون الكتان المعتاد من مزيج القطن من حدوث أعلى من إصابات الضغط المكتسبة من المستشفى من الفئة  /المرحلة األولى مقارنة باألفراد الذين يستخدمون بياضات
ّ
إحصائيا من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ( ٪0.8مقابل ,٪5.95
أيضا بمعدل أقل
بالحرير ( ٪5.6مقابل  ,٪2.3ف < .)0.001ارتبط بياضات السرير الشبيهة بالحرير ً
ً
فردا في العناية المركزة يتلقون صفائح قماشية وأغطية سفلية ذات معامل منخفض
ضغط <( )0.001المستوى  .)3في الثانية من هذه الدراسات األترابية (العدد =  ,)1,647تعرض ً 40
يجا من الكتان القطني ( ٪5.26مقابل  ,٪7.71ضغط = .) 0.002كان حدوث إصابات الفئة  /المرحلة الثانية
إلصابات ضغط أقل على مدار 20
ً
أسبوعا مقارنة باألفراد الذين تلقوا مز ً
نسيجا ذو معامل منخفض ( ٪2.82مقابل  ,٪5.25ضغط <( )0.001المستوى  .)3ذكرت هذه الدراسة األترابية أن
أيضا أقل بالنسبة للفوج الذي تلقى
أو إصابات الضغط األكبر ً
ً
طا بتوفير تكلفة قدره  3.9مليون دوالر أمريكي (دوالر أمريكي في  )2015بسبب قصر مدة االستشفاء التي تحققت من خالل منع إصابات الضغط  40.ومع ذلك ,لم
التدخل كان مرتب ً

يتضمن تحليل التكلفة هذا أي تفاصيل عن التكاليف التي تم أخذها في االعتبار في التحليل .قدر تحليل التكلفة األكثر تفصيالً  39الذي أخذ في االعتبار تكاليف المستشفيات المجتمعية
توفير في التكلفة قدره  63000جنيه إسترليني لكل  100مريض معرض للخطر (جنيه إسترليني في عام  )2010من استخدام الكتان منخفض معامل
ًا
وأسطح الدعم وضمادات الجروح
االحتكاك .لذلك ,قد تختلف وفورات التكلفة المحتملة عبر اإلعدادات السريرية والجغرافية.

الضمادات الوقائية
 :3.5استخدم ضمادة رغوية ناعمة متعددة الطبقات من السيليكون لحماية الجلد لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )
ملخص الدليل
تأتي األدلة التي تدعم فعالية ضمادة رغوة السيليكون متعددة الطبقات في حماية الجلد ومنع إصابات الضغط من دراسة واحدة عالية الجودة و  44و  4دراسات متوسطة 47-45 18
من المستوى  1ودراسة عالية الجودة من المستوى  2و  48عالية  49وجودة منخفضة  51 ,50دراسة من المستوى  ,3أبلغت جميعها عن حدوث إصابة ضغط أقل بشكل ملحوظ من
جدا إلصابة الضغط .في إحدى دراسات المستوى  1ذات الجودة المعتدلة
الناحية اإلحصائية مقارن ًة بعدم استخدام الضمادات الوقائية في األفراد الذين كانوا في خطر متوسط إلى مرتفع ً

 ,18كانت النتائج مهمة فقط لدى األفراد الذين كانت درجات مقياس برادن أقل من ( 12أي ارتفاع مخاطر إصابات الضغط) .أفادت دراسة أخرى منخفضة الجودة من المستوى 51 3
عن انخفاض في إصابات الضغط العجزي (خاصة إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة) عند استخدام ضماد رغوي سيليكون متعدد الطبقات ,على الرغم من أن االختالف
مقارنة بعدم وجود ضماد وقائي لم يكن ذا داللة إحصائية .أبلغت الدراسة األعلى جودة عن انخفاض بنسبة  ٪88في حدوث إصابات الضغط المرتبطة بتضمين ضمادة رغوة السيليكون
متعددة الطبقات في حزمة العناية بالبشرة 44 .أبلغت دراستان (المستوى  252والمستوى  )353عن انخفاض في حدوث إصابة الضغط باستخدام طبقات متعددة .ضمادة رغوة السيليكون
التي لم تكن ذات داللة إحصائية مقارنة بعدم وجود ضماد وقائي ,وكالهما كان منخفض الجودة .قدمت دراسة واحدة فقط  54مقارنة بين ضمادات رغوية سيليكون متعددة الطبقات
طا بإصابة ضغط أقل بشكل ملحوظ من الناحية
والضمادات الوقائية األخرى ؛ وجدت هذه الدراسة عالية الجودة من المستوى  54 2أن ضماد رغوة السيليكون متعدد الطبقات كان مرتب ً
اإلحصائية مقارنة بضمادة فيلم البولي يوريثين .اقترح تحليالن اقتصاديان تم إجراؤهما في الواليات المتحدة  50وأستراليا  55,56أن إدخال ضمادات رغوية سيليكون متعددة الطبقات
للرعاية الوقائية يمكن أن يرتبط بتوفير كبير في التكاليف.
اعتبارات التنفيذ


استمر في تنفيذ تدابير أخرى (على سبيل المثال ,إعادة الوضع المنتظم وأسطح الدعم) لمنع إصابات الضغط عند استخدام الضمادات الوقائية (رأي الخبراء).



يوميا لتقييم فعالية نظام الرعاية الوقائية .تحتوي العديد من الضمادات على ميزات تسهل التقييم المنتظم للجلد (مثل
استمر في تقييم الجلد تحت ضمادة وقائية على األقل ً
حدودا من السيليكون 49 46 ,حافة غير الصقة 59 58 ,إلخ) (المستويان  1و .)3
الشفافية57 ,
ً



عند اختيار الضمادة الوقائية ,ضع في اعتبارك o :الفائدة المحتملة الستخدام الضمادة

o

مالءمة حجم وتصميم الضمادة

o

القدرة على إدارة المناخ المحلي

o

سهولة التطبيق واإلزالة

o

القدرة على الحفاظ على الضمادة في الموقع

o

القدرة على تقييم الجلد بانتظام تحت الضمادة

o

تفضيالت الفرد وراحته وأي حساسية

o

معامل االحتكاك في واجهة تضميد الجلد

o

الفعالية من حيث التكلفة وسهولة الوصول إلى الضمادات (رأي الخبراء).



متسخا ,ووفًقا لتعليمات الشركة المصنعة
استبدل الضمادة الوقائية إذا خرجت من مكانها أو خففت أو رطبة بشكل مفرط 4649 ,إذا أصبحت الضمادة أو الجلد تحتها
ً



ممكنا (على سبيل
بالنسبة لألفراد المعرضين لخطر كبير لإلصابة بالضغط ,يجب البدء في تطبيق الضمادة الوقائية في أقرب وقت ممكن في مسار الرعاية عندما يكون ذلك
ً

(المستويان  1و .)3

المثال ,يتم وضعه في سيارة اإلسعاف أو غرفة الطوارئ) ( 46المستوى  .)1على الكعب بمزيد من التفصيل في فصل إصابات ضغط الكعب ,ويناقش فصل اإلصابات
المتعلقة باألجهزة استخدام الضمادة الوقائية لمنع إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة.

مناقشة األدلة
نموذجا للخنازير في المختبر لقياس الضغط وقوى القص على الجلد واألنسجة تحت الجلد .كانت قوى القص على كال طبقتين من األنسجة أقل عند تطبيق
أوهو ار (2005) 60
ً
الضمادات الوقائية المختلفة على الجلد .تم دعم نتائج هذه الدراسة  60في دراسة أجريت على متطوعين أصحاء 61 .وأظهرت الدراسة أن عشرة ضمادات وقائية مختلفة مصنوعة من

مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الرغوة متعددة الطبقات والغرواني المائي ,ساهمت جميعها في انخفاض ضغط الواجهة مقارن ًة بعدم وجود ضماد وقائي .تم استكشاف
خصائص الضمادات الوقائية بشكل أكبر في الدراسات المختبرية التي استكشفت الصفات المحددة التي ساهمت في قدرتها على امتصاص قوة القص واالحتكاك  62,63في دراستهم
المختبرية القائمة على الضمادات الوقائية ,كول وآخرون ( )2015 , 2013ذكرت  63-62أن ميزات مثل مادة الصقة من النوع المرن (على سبيل المثال ,السيليكون) ,وبناء طبقات
أيضا إلى أن تطبيق الضماد الوقائي يمكن أن يؤثر على المناخ المحلي.
متعددة وحجم الضمادة تساهم جميعها في قدرتها على حماية الجلد ( 62,63كل المستوى  .)5تشير األبحاث ً

اتصل وآخرون ( )2013أشار  63إلى أن بناء الضمادات الوقائية يؤثر بشكل كبير على حبس الرطوبة والرطوبة بالقرب من الجلد .أدى تراكم الرطوبة على سطح الجلد إلى تقليل قدرة
بعض الضمادات على النتح .على الرغم من أنه ثبت أن درجة ح اررة سطح الجلد تزداد مع تطبيق الضمادات الوقائية ,فقد اعتُبر ارتفاع الح اررة غير كاف لتعريض الجلد لخطر إضافي
لإلصابة (المستوى  .)5تختلف الضمادات الوقائية في صفاتها ؛ لذلك ,من المهم اختيار الضمادة المناسبة للفرد واالستخدام السريري .تتمتع الضمادات الرغوية بقدرة امتصاص أعلى من
األنواع األخرى من الضمادات الوقائية ,ومعظمها مصمم ليكون سهل الرفع  49 46 31من أجل تقييم الجلد دون التسبب في صدمة  64 45.وهذا له أهمية خاصة لكبار السن الذين
يعانون من هشاشة الجلد وحديثي الوالدة .البشرة غير الناضجة ,كما تمت مناقشته في الفصل التوجيهي الخاص بالسكان الخاصين ,والذي يشير إلى مخاطر تجريد البشرة من منتجات
التضميد
األدلة السريرية على فعالية إضافة الضمادات الوقائية ألنظمة الوقاية من اإلصابات التي تشمل أسطح الدعم المناسبة واعادة الوضع في االزدياد .قارنت معظم الدراسات التي تستكشف
الضمادات الوقائية لالستخدام العام (أي المطبقة على الكعب والعصعص والعجز) ضمادات رغوة السيليكون متعددة الطبقات مع عدم وجود ضمادات وقائية .األدلة على األنواع األخرى
من الضمادات الوقائية ,على سبيل المثال الضمادات الغروانية المائية أو الضمادات الرقيقة ,تتناول على وجه التحديد الوقاية من إصابات ضغط الكعب أو استخدامها لمنع إصابات
الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية (خاصة الضمادات الرقيقة ,والتي تكون أرق ويمكن وضعها بسهولة تحت األجهزة) .تمت مناقشة هذا الدليل في فصول الدليل اإلرشادي إصابات ضغط
حاليا ,كان ضماد رغوة السيليكون متعدد الطبقات أكثر فاعلية من الضمادة الرقيقة في تقليل حدوث
الكعب واإلصابات المرتبطة باألجهزة .ومع ذلك ,في الدراسة المقارنة الوحيدة المتاحة ً
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ( ٪3مقابل  ,٪11ضغط = ) 0.027في األفراد الذين يخضعون لعملية جراحية (( n. = 100) 54المستوى  .)2تتعلق األدلة التي نوقشت
أدناه بمنتجات رغوة السيليكون متعددة الطبقات مقارنة بعدم وجود ضماد وقائي.
طا بين الضمادات الوقائية وانخفاض معدل إصابات
السكان األكثر
خضوعا للدراسة هم أفراد غير قادرين على الحركة بأمراض خطيرة في العناية المركزة ,حيث أظهرت ست دراسات ارتبا ً
ً
الضغط مقارن ًة بعدم الضمادات  46,48,49,52-44كالويز  2016أبلغ  44عن انخفاض بنسبة  ٪88في خطر اإلصابة بإصابة ضغط (نسبة الخطر [ ٪HR] = 0.12, 95المجال

العددي للثقة  0.02إلى  ,0.98ضغط = ) 0.048عند إضافة ضمادة رغوية سيليكون متعددة الطبقات إلى الرعاية الحرجة حزمة منع إصابة ضغط الوحدة (المستوى  .)1في دراسة تم

فيها تطبيق ضماد وقائي على الكعب والعجز عند الدخول إلى قسم الطوارئ واستمر استخدامه في وحدة العناية المركزة (ن =  ,)440كان هناك انخفاض كبير مقارنة بالرعاية المعتادة
في حدوث إصابة الضغط الكلي (  ٪4.3مقابل  ,٪17.8ضغط = ,) 0.002وكذلك انخفاض كبير في إصابات الضغط العجزي ( ٪1.2مقابل  ,٪5.2ضغط = ) 0.05واصابات
ضغط الكعب ( ٪3.1مقابل  ,٪12.5ضغط = .) 0.002كان العدد المطلوب للعالج ( )NNTهو  10لمنع أي إصابة ضغط (المستوى  .)1أظهر بارك  (2014) 48حدوث إصابة
ضغط أقل لضمادة الرغوة متعددة الطبقات مقارنة بعدم وجود ضماد ( ٪6مقابل  ,٪46ضغط <( 0.001) 48المستوى  )2وفي دراسة جماعية سانتاماريا  )2015( n = 302الحظ
تماما إصابات ضغط الكعب لدى األفراد المصابين بأمراض خطيرة ( ٪0مقابل  ,٪9.2ضغط <( )0.001المستوى )3
أن ضمادات رغوة السيليكون متعددة الطبقات تمنع ً
فقط عدد قليل من الدراسات فشلت في إثبات تأثير كبير لخلع المالبس الرغوية سيليكون متعدد الطبقات .في دراسة أجراها برينديل و فيجلين  (2012), 45كان هناك انخفاض في
إصابات الضغط العجزي المرتبطة بتطبيق الضمادات الوقائية ,لكن النتيجة لم تكن ذات داللة إحصائية ( ٪2مقابل  ,٪11.7ضغط > .) 0.05ومع ذلك ,أشار االتجاه إلى وجود تأثير
إيجابي ,وكانت الدراسة الصغيرة (ن =  )85أقل قوة لقياس األهمية (المستوى  .)1فشلت دراسة أخرى  52في إظهار انخفاض كبير في إصابات الضغط لألفراد المصابين بأمراض
خطيرة الذين يتلقون ضمادات رغوية سيليكون متعددة الطبقات للعجز واألرداف والعصعص (تراوحت نسبة معدل الحوادث من  0.41إلى  ,0.54ضغط > .. 0.05ومع ذلك ,هذا كانت
الدراسة ذات جودة منخفضة ( 52المستوى .)2
أيضا أن األفراد المصابين بأمراض حادة في األجنحة الطبية أو الجراحية يستفيدون من ضماد رغوة السيليكون متعدد الطبقات .بادوال وآخرون ( )2017أبلغت  50عن انخفاض
يبدو ً
كبير في إصابات الضغط غير المستقرة للفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة أو ضمادات رغوة السيليكون متعددة الطبقات مقارنة بعدم الضمادات ( 0.045 ± 1.2مقابل ,0.125 ± 1.5

وقائيا إلصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة مقارنة
ضغط =( 0.0063) 50المستوى  )3لم يتعرض أي من األفراد الذين خضعوا لجراحة الصدمات والذين تلقوا
ً
ضمادا ً
بمعدالت  ٪2.5و  ٪5على وجه التحديد في مجموعات ال تتلقى ضمادات (المستوى  .)3ومع ذلك ,قد تكون هذه الفائدة تتحقق فقط لألفراد الذين تم تقييمهم على أنهم معرضون لخطر
كبير من إصابات الضغط (المستوى  18. )3في دراسة أجراها الويني وآخرون18 , )2017( .كانت المقارنة بين الضمادة الوقائية الرغوية متعددة الطبقات وعدم وجود ضمادات مهمة
فقط عند قصر التحليل على األفراد الحاصلين على درجة مقياس برادن التي تشير إلى مخاطر اإلصابة بالضغط العالي (درجة مقياس برادن ٪ <12, 0مقابل  ,٪4.8ضغط = )0.048
( 18المستوى  .)1كوبيت وآخرون 53 )2013( .فشل في إثبات انخفاض في إصابات الضغط العجزي لألفراد في المستشفى (ن =  )109الذين عولجوا بضمادة رغوة سيليكون متعددة
الطبقات مقارنة بعدم الضمادات .ومع ذلك ,كان هناك اتجاه غير مهم نحو التخفيض ( ٪1.96مقابل  ,٪10.3ضغط < )0.08وكان مستوى خطر إصابة الضغط للمشاركين غير
واضح ( 53المستوى .)3
إحصائيا في حدوث الفئة  /المرحلة األولى أو
مكانا الستخدام الضمادات الوقائية  47.كان هناك انخفاض ملحوظ
ًا
أيضا أن هناك ً
أخير ,عند البالغين األكبر ً
سنا (العدد =  )1,888يبدو ً
ً
إصابات الضغط األكبر في العجز أو الكعب مقارنة بعدم الضمادات ( ٪ )2.1مقابل  ,٪10.6ضغط = .) 0.004ومع ذلك ,عندما اقتصر التحليل على مواقع تشريحية محددة ,كان

هناك انخفاض كبير في إصابات الضغط العجزي ( ٪1.45مقابل  ,٪8.67ضغط = ) 0.007ولكن ليس إصابات الضغط في الكعب فقط (ضغط >( 0.05) 47المستوى  . )1يشير
هذا إلى أنه يلزم إجراء مزيد من البحث حول تحسين استخدام الضمادات الوقائية لكل من المجموعات السكانية والمواقع التشريحية لتحديد من سيحقق أكبر فائدة.
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التغذية في الوقاية من اإلصابة بالضغط وعالجها

المقدمة
حيويا في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ألن جميع أنظمة األعضاء تتطلب مغذيات كبيرة وصغيرة المقدار لتلبية متطلبات المغذيات من أجل نمو أنسجة الجسم
تلعب التغذية ًا
دور ً
جيدا هم أقل عرضة لإلصابة بإصابات الضغط مقارنة باألفراد الذين يعانون من سوء التغذية ,ومع ذلك قد يصاب األفراد الذين
وتطويرها وصيانتها واصالحها .األفراد الذين يتغذون ً
يعانون من سوء التغذية ونقص التغذية بمشاكل تتعلق بسالمة الجلد في ظل ظروف معينة.

سوء التغذية حالة يؤدي فيها نقص التغذية أو زيادة أو عدم توازن الطاقة والبروتين والمواد المغذية األخرى إلى آثار ضارة يمكن قياسها على األنسجة وبنية الجسم ووظائف الجسم والنتائج
السريرية .يحدث سوء التغذية لدى البالغين عادة على طول سلسلة متصلة من المدخول غير الكافي و  /أو زيادة متطلبات التغذية ,وضعف االمتصاص ,النقل المتغير ,واالستخدام غير
أيضا من فرط التمثيل الغذائي و  /أو فرط تقويضي والتهابات .تعرف األكاديمية سوء التغذية عند البالغين على أنه وجود سمتين أو أكثر من
السليم للمغذيات .قد يعاني األفراد ً

الخصائص التالية:


كمية غير كافية من الطاقة



فقدان الوزن غير المقصود



فقدان كتلة العضالت



فقدان الدهون تحت الجلد



تراكم السوائل الموضعي أو المعمم



انخفاض الوضع الوظيفي.

يعتبر فقدان الوزن غير المقصود عالمة على سوء التغذية .من السمات المميزة النخفاض الحالة التغذوية فقدان الوزن غير المخطط له ,والذي ارتبط بزيادة خطر الوفاة لدى كبار السن
 8 7 45.عالوة على ذلك ,فقدان الشهية للشيخوخة ,وهو متالزمة تحددها انخفاض الشهية و  /أو استهالك الطعام ,والوزن يمكن أن يؤدي الخسارة وتغير حالة األيض لدى كبار السن
إلى زيادة مخاطر سوء التغذية والنتائج الصحية السلبية  3.ومع ذلك ,على الرغم من االرتباط المتكرر لسوء التغذية بنقص الوزن ,فمن المهم مالحظة أن البالغين المصابين بالسمنة قد
أيضا من سوء التغذية.
يعانون ً
تعرف األكاديمية سوء تغذية األطفال على أنه وجود واحدة أو أكثر من الخصائص التالية عند توفر نقطة بيانات واحدة فقط:


الوزن مقابل الطول ز درجة



درجة مؤشر كتلة الجسم للعمر ز



الطول  /االرتفاع مقابل السن النتيجة ز



محيط منتصف العضد.

مؤشرات أولية الستخدامها مع األطفال عند توفر نقطتي بيانات أو أكثر:


سرعة اكتساب الوزن (أقل من عامين)




ن
عاما)
فقدان الوز (من  2إلى ً 20

تباطؤ الوزن بالنسبة للطول  /االرتفاع  zدرجة



عدم كفاية تناول المغذيات.

سوء التغذية واصابات الضغط
يمكن أن يؤثر سوء التغذية على تطور إصابة الضغط والشفاء .تم ربط كل من المدخول الغذائي غير الكافي ونقص التغذية بتطور إصابات الضغط وشدة إصابة الضغط والشفاء الممتد
11-9 8-5.

كما نوقش بالتفصيل في قسم المبادئ التوجيهية عوامل الخطر وتقييم المخاطر ,فإن الحالة التغذوية السيئة (سوء التغذية) والمتغيرات التي تشير إلى سوء التغذية المحتمل (على سبيل
المثال ,انخفاض وزن الجسم وسوء تناول الطعام عن طريق الفم) عوامل خطر مستقلة لتطوير إصابات الضغط 14- .عالوة على ذلك ,يبدو أن العديد من األفراد المعرضين لخطر
اإلصابة بإصابات الضغط أو لديهم إصابة ضغط ثابتة يعانون من فقدان الوزن غير المقصود  16-5,12,14تحدد األبحاث الدولية العالقة بين الحالة التغذوية واصابات الضغط.
أشارت دراسة أجريت في الواليات المتحدة لتقييم عملية الرعاية لكبار السن في المستشفى المعرضين لخطر إصابات الضغط (العدد =  )2425إلى أن  ٪76كانوا يعانون من سوء
التغذية  17.في دراسة أسترالية ,بانكس وآخرون )2010( .أبلغت  18أن نسبة األرجحية ( )ORلإلصابة بالضغط كانت ( 2.6المجال العددي للثقة [ ٪95المجال العددي للثقة] 1.8
إلى  )3.5للبالغين المصابين بسوء التغذية في الرعاية الحادة و  CI 1.5 ٪95( 2.0إلى  )2.7للبالغين المصابين سوء التغذية في رعاية المسنين .إيزاكا وآخرون 6 )2010( .ذكرت أن
معدل سوء التغذية لدى كبار السن الذين يتلقون رعاية منزلية في اليابان كان أعلى بشكل ملحوظ في أولئك الذين يعانون من إصابات الضغط ( ٪58.7مقابل  ,٪32.6ضغط
مصابا بإصابة ضغط ويعاني من سوء التغذية  ٪95( 5.02المجال العددي للثقة  1.69إلى
< .)0.001من دراسة كبيرة (العدد =  )1,188في بلجيكا ,كان معدل األرجحية لكبار السن
ً
 ,14.92ضغط <.)0.01
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم الحالة التغذوية لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط؟



ما هي التدخالت الغذائية الفعالة في الوقاية من إصابات الضغط؟



هل يوجد نظام غذائي مثالي لتقليل مخاطر إصابات الضغط ,واذا كان األمر كذلك ,فماذا يجب أن يشمل؟



هل أي مكمالت غذائية (مثل التركيبات والفيتامينات  /المعادن) فعالة في الحد من مخاطر اإلصابة بالضغط؟



ما هي التدخالت الغذائية الفعالة في دعم التئام إصابات الضغط؟



هل هناك نظام غذائي مثالي لتعزيز الشفاء من إصابات الضغط ,واذا كان األمر كذلك ,فماذا يجب أن يشمل؟



هل أي مكمالت غذائية أو صيغة معينة عن طريق الفم فعالة في تعزيز التئام إصابات الضغط؟

فحص التغذية
 :4.1إجراء فحص غذائي لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )
ملخص الدليل
تشير األدلة المباشرة من دراسة تنبؤية ذات جودة متوسطة من المستوى  1ودراستين تنبؤية من المستوى  21 ,20 3إلى أن التعرف على سوء التغذية أو التعرض لخطر سوء التغذية من
خالل الفحص الغذائي يرتبط بكونه أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالضغط وأكثر عرضة لتطوير إصابة الضغط .تشير الدالئل المستمدة من دراسة منخفضة الجودة من المستوى 22 3
إلى أن تنفيذ التدخالت التغذوية يحدث بشكل أسرع لدى األفراد الذين تم تحديدهم في خطر تغذوي من خالل الفحص الغذائي ,وهذا مرتبط بخفض بنسبة تصل إلى  ٪50في معدالت
إصابة الضغط ,وانخفاض مدة اإلقامة في المستشفى ,مما قد يؤدي إلى لخفض تكاليف الرعاية الصحية.
اعتبارات التنفيذ


استخدم أداة فحص غذائية بسيطة وصالحة وموثوقة ( 23المستوى .)5



توصي معايير الممارسة ألخصائي التغذية  /أخصائي التغذية المسجل ,من خالل عملية الرعاية التغذوية ,بفحص األفراد عند الدخول إلى مكان للرعاية الصحية .يُنصح



يجوز ألي عضو مؤهل في فريق الرعاية الصحية إكمال فحص التغذية ( 23رأي خبير).



تتميز النسخة الكاملة للتقييم الغذائي المصغر وأداة الفحص الشاملة لسوء التغذية بخصائص نفسية جيدة عند استخدامها لفحص الحالة التغذوية لألفراد المصابين أو

بإعادة فحص األفراد مع كل تغيير مهم في حالتهم السريرية ؛ و  /أو إذا كان مسار الشفاء من إصابة الضغط ليس كما هو متوقع ( 224رأي خبير).

المعرضين لخطر إصابات الضغط ( 20 19المستويان  1و .)4


فحص مخاطر التغذية  ,2000الفحص السريع واستبيان تقييم التغذية القصير لهما خصائص سيكومترية جيدة عند استخدامه لفحص الحالة التغذوية لكبار السن -23,25
( 27المستوى .)5



كبار السن في المجتمع :تقييم المخاطر لألكل والتغذية له خصائص سيكومترية جيدة عند استخدامه لفحص الحالة التغذوية لكبار السن في البيئات المجتمعية (المستوى .)5



تتميز أداة فحص التغذية الكندية بخصائص سيكومترية جيدة عند استخدامها لفحص الحالة التغذوية للبالغين في الرعاية الحادة ( 29المستوى .)5

يجب إحالة األفراد الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من سوء التغذية ,أو يعانون من إصابات الضغط ,أو المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط ,أو مع تغير كبير



في الحالة إلى اختصاصي التغذية  /أخصائي التغذية إلجراء تقييم تغذية متعمق (رأي الخبراء)
مناقشة األدلة
ترتبط النتائج السيئة ,بما في ذلك خطر اإلصابة باألمراض والوفيات ,بسوء التغذية ,ومن ثم الحاجة إلى تحديد وعالج سوء التغذية بسرعة عند وجود إصابات الضغط .يحدد فحص
التغذية األفراد الذين يحتاجون إلى تقييم تغذية شامل بسبب الخصائص التي تعرضهم لمخاطر غذائية محتملة.
يجب أن تكون أداة فحص التغذية صالحة وموثوقة وذات صلة بمجموعة المرضى التي يتم تقييمها .يجب أن تكون أداة الفحص مناسبة لتحديد المخاطر التغذوية في جميع أنواع األفراد,
بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات السوائل والذين ال يمكن قياس الوزن والطول بسهولة 30,31 .يجوز ألي عضو مؤهل في فريق الرعاية الصحية إكمال فحص التغذية ,و
يجب إجراؤها عند الدخول إلى المرفق ,أو في الزيارة األولى في أماكن المجتمع .تشمل أدوات الفحص المستخدمة بشكل شائع لتقييم مخاطر سوء التغذية لدى البالغين MNA®19 26
جميعا في دراسات التحقق من الصحة (انظر الجدول .7.1
 32-35و  MUST26 NRSو  31 30و  SNAQو  © SCREEN 25و  36 28و  CNST37والتي تم استكشافها
ً

) .تمت مناقشة مناقشة إضافية حول فحص التغذية عند حديثي الوالدة واألطفال ,بما في ذلك أدوات الفحص لمختلف مجموعات األطفال ,في القسم الخاص بإدارة التغذية عند الولدان
واألطفال في نهاية هذا الفصل.
الجدول  :7.1ملخص لدراسات التحقق من صحة أداة فحص التغذية
أداة فحص التغذية

دليل لتحديد حالة خطر

دليل لتحديد العوامل المرتبطة

إصابة الضغط

بخطر اإلصابة بالضغط

اإلعداد السريري ومستوى األدلة
كبار السن في البيئات المجتمعية ( 19المستوى )1

التقييم الغذائي المصغر اإلصدار الكامل

نعم

نعم

أداة الفحص الشامل لسوء التغذية 39

ال

ال

كبار السن في الرعاية الحادة والرعاية طويلة األمد واألوساط

فحص مخاطر التغذية 200240

ال

ال

البالغون في الرعاية الحادة ( 30المستوى )5

استبيان قصير لتقييم التغذية 42-41

ال

ال

البالغون في الرعاية الحادة ( 25المستوى )5

كبار السن في المجتمع:

ال

ال

كبار السن في بيئات المجتمع ( 28المستوى )5

تقييم مخاطر األكل والتغذية 2836

ال

ال

38

كبار السن في الرعاية طويلة األجل ( 33المستوى )4

كبار السن الذين يعانون من إصابات الضغط واألمراض المصاحبة
المتعددة ( 32المستوى )4

كبار السن من كبار السن المعرضين لمخاطر التغذية في الرعاية

طويلة األجل واألوساط المجتمعية (المستوى )5

كبار السن في الرعاية الحادة والرعاية طويلة األمد واألوساط
المجتمعية ( 26المستوى )5
المجتمعية ( 26المستوى )5

كبار السن في الرعاية الحادة والرعاية طويلة األمد واألوساط
المجتمعية ( 26المستوى )5

كبار السن في الرعاية السكنية ( 25المستوى )5

البالغون في الرعاية الحادة ( 29المستوى )5

تقييم التغذية
 :4.2إجراء تقييم تغذوي شامل للبالغين المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط والذين تم فحصهم ليكونوا عرضة لسوء التغذية ولجميع البالغين الذين يعانون من إصابات الضغط( .قوة
الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل

دليال على أن تقييم التغذية ,باعتباره أحد مكونات برنامج التدخل الغذائي المعقد ,ساهم في زيادة التئام إصابات الضغط كما تم
قدمت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى ً 43 2
قياسه في أداة تقييم الجروح بيتس جنسن.تشير معايير الممارسة المعترف بها إلى أن التقييم الغذائي الشامل يتضمن عملية منهجية لجمع والتحقق من وتفسير البيانات المتعلقة بالحالة
التغذوية .44
اعتبارات التنفيذ


من المستحسن أن يتم إجراء تقييم التغذية من قبل اختصاصي تغذية  /خبير تغذية مسجل بالتعاون مع فريق التغذية بين المهنيين ( 43المستوى .)2



قم بتضمين ما يلي في التقييم الغذائي الشامل:
o

مقاييس األنثروبومترية (الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم [)]BMI

o

سجل الوزن

o

بناء على تشخيص  /ظروف المريض)
البيانات البيوكيميائية ( ً
الفحوصات واإلجراءات الطبية

o

التقييم البدني الذي يركز على التغذية والذي يشمل هزال العضالت ,والوذمة ,ونقص المغذيات الدقيقة ,والحالة الوظيفية (مثل قبضة اليد)

o

القدرة على تناول الطعام بشكل مستقل ( 45المستوى .)3

o



ال ُينصح بالعناصر التالية إلنشاء مؤشرات  /عالمات حساسة للحالة التغذوية:
 oقد يكون ألبومين المصل ,واأللبومين المبكر ,والقيم المختبرية األخرى مفيدة في تحديد التشخيص العام ,ولكنها ال ترتبط بشكل جيد مع المالحظة السريرية
للحالة التغذوية ( 50-2246المستوى  5ورأي الخبراء).
o

جيدا على الحالة التغذوية ( 51-49 24 2أدلة
ًا
قد تتأثر مستويات البروتين في الدم بااللتهاب ,ووظيفة الكلى ,والترطيب ,وعوامل أخرى ,لذا فهي ليست
مؤشر ً

غير مباشرة ورأي الخبراء).


ال ينصح باستخدام المؤشرات الحيوية االلتهابية لتشخيص سوء التغذية (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
يجب إحالة جميع البالغين الذين تم فحصهم لخطر اإلصابة بسوء التغذية ,وكذلك جميع األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط إلى اختصاصي تغذية  /أخصائي تغذية مسجل أو
فريق تغذية متخصص (بما في ذلك ,على سبيل المثال ال الحصر ,طبيب ,ممرضة ,أخصائي أمراض النطق ,المهني معالج ,معالج طبيعي وطبيب أسنان) ,إلجراء تقييم شامل للتغذية
ُ 53.يعرَّف التقييم الغذائي الشامل بأنه عملية منهجية لجمع البيانات المتعلقة بالحالة التغذوية والتحقق منها وتفسيرها ,ويشكل األساس لجميع تدخالت التغذية .أظهر استخدام بروتوكول
التغذية بين المهنيين للبالغين في رعاية المسنين (العدد =  )100مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة أن تقييم التغذية يرتبط بتحسين شفاء إصابات الضغط 43

(المستوى .)2
متوقعا مع فقدان
عموما مؤشرات موثوقة للحالة التغذوية .توضح األبحاث أن التغيرات في بروتينات المرحلة الحادة ال تتغير باستمرار أو
ال يعتبر ألبومين المصل واأللبومين في الدم
ً
ً
الوزن أو تقييد السعرات الح اررية أو توازن النيتروجين  44.يبدو أنها تعكس شدة االستجابة االلتهابية بدالً من الحالة التغذوية .يزيد االلتهاب الملحوظ من خطر اإلصابة بسوء التغذية عن
طريق زيادة أو تغيير التمثيل الغذائي واستخدام البروتين .وبالتالي فإن أهمية القيم المختبرية كمؤشرات لسوء التغذية محدودة 2 .تمت مناقشة مناقشة إضافية حول التقييم الغذائي للولدان
واألطفال في القسم الخاص بإدارة التغذية عند حديثي الوالدة واألطفال في نهاية هذا الفصل.
تخطيط رعاية التغذية
 :4.3وضع وتنفيذ خطة رعاية غذائية فردية لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .قوة الدليل
= ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
فرديا ساهم في زيادة التئام إصابات الضغط كما تم قياسه
تدخال
دليال على أن
ً
قدمت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى ً 43 2
غذائيا متعدد التخصصات تضمن تخطيط رعاية ً
ً

في أداة تقييم الجروح بيتس جنسن.توصي معايير الممارسة ألخصائي التغذية  /أخصائي التغذية المسجل ,من خالل عملية الرعاية التغذوية ,بوضع خطة رعاية فردية لألفراد الذين
يعانون من حالة تغذوية ضعيفة ويحتاجون إلى تدخالت محددة لحل تشخيص التغذية.

اعتبارات التنفيذ


عند وضع خطة رعاية تغذوية فردية ,اتبع اإلرشادات ذات الصلة والمبنية على األدلة بشأن التغذية واإلماهة لألفراد الذين يعانون من مخاطر غذائية والمعرضين لخطر
إصابات الضغط أو لديهم إصابة ضغط حالية ( 62-54المستوى .)5



متابعة وتقييم الحالة التغذوية هي عملية مستمرة 63 .وزن الفرد أسبوعياً  37أو وفقاً للسياسة المحلية( .رأي خبير).



يجب تعديل خطة إدارة الفرد مع كل تغيير في الحالة السريرية ( 63رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
بناء على االحتياجات الغذائية للفرد,
يجب أن يقوم اختصاصي التغذية  /أخصائي التغذية المسجل ,بالتشاور مع الفريق متعدد التخصصات ,بتطوير وتوثيق خطة التدخل التغذوي الفردية ً
وطريق التغذية واألهداف السريرية للرعاية ,على النحو الذي يحدده تقييم التغذية وأهداف الفرد .أظهر  Allen (2013) 43أن تقييم التغذية الفردي وتخطيط الرعاية لكبار السن الذين
يعانون من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة (ن =  )100يرتبط بتحسين التئام الجروح مقارنة بخطط التغذية الموحدة ( ٪37مقابل  ,٪23.4ضغط <0.05) 43
(المستوى .)2
تناول الطاقة والبروتين لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط
 :4.4تحسين مدخول الطاقة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

 :4.5ضبط تناول البروتين لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
تشير الدالئل غير المباشرة إلى أن األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط وسوء التغذية الذين يتلقون مكمالت غذائية قد حسنوا من مدخولهم للطاقة 64,65 .دراسة واحدة منخفضة
الجودة على المستوى  66 3حيث تم تزويد األفراد بمدخول طاقة فردي محسوب باستخدام معادلة هاريس بنديكت ,كان هناك انخفاض معدل إصابات الضغط .تشير التحليالت إلى أن
هذا التدخل فعال من حيث التكلفة في بعض المواقع الجغرافية 69-67
حاليا أي دليل بحثي لإلشارة إلى ما إذا كان تناول البروتين بكميات أكبر يقلل
عاما أو أكبر 71 .ال يوجد ً
يوصى بتوفير البروتين اإلضافي لألفراد المصابين بأمراض حادة ومزمنةً 70 ,
من حدوث إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين للخطر .تشير اإلرشادات ذات السمعة الطيبة  60,70,71-56إلى أن زيادة تناول البروتين لدى األفراد المصابين أو المعرضين
لخطر اإلصابة بسوء التغذية والذين قد يكونون معرضين لخطر اإلصابة بالضغط بسبب المرض و  /أو التقدم في السن يمثل ممارسة سريرية جيدة.
اعتبارات التنفيذ
استهالك الطاقة


ارجع إلى اإلرشادات الغذائية ذات السمعة الطيبة لمعرفة المدخول الغذائي الموصى به (على سبيل المثال ,اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن معهد الطب (المعروف اآلن
باسم األكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب [ NASEM]), 62أكاديمية التغذية وعلم التغذية 72 ,سالمة الغذاء األوروبية السلطة 55 ,الجمعية األوروبية للتغذية
السريرية والتمثيل الغذائي [ ESPEN], 57,58الجمعية األمريكية للتغذية الوريدية والمعوية [ ASPEN], 59,60,73والمجلس الوطني األسترالي للصحة واألبحاث الطبية
بناء على الظروف الفردية (على سبيل المثال ,الحالة الطبية,
[ً ]NHMRC
جنبا إلى جنب مع و ازرة الصحة النيوزيلندية  56.توصي هذه اإلرشادات بحساب مدخول الطاقة ً
ونمط الحياة ,ومؤشر كتلة الجسم ,وما إلى ذلك) (المستوى  5ورأي الخبراء).



توفير وتشجيع األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط الستهالك نظام غذائي متوازن يتضمن أطعمة كثيفة المغذيات باستخدام المدخول الغذائي الموصى به لذلك الفرد
كما هو موضح في اإلرشادات الغذائية ذات السمعة الطيبة ( 60,73-62,7255المستوى  5ورأي الخبراء).



عندما يكون المدخول الغذائي غير كاف ,أو يشتبه في وجود نقص أو يتم تأكيده ,قم بتوفير مكمل غذائي من الفيتامينات والمعادن (رأي الخبراء).



يجب أن يعتمد استهالك الطاقة الفردي على الحاالت الطبية األساسية (رأي الخبراء).



يجب مراجعة القيود الغذائية أو تعديلها  /تحريرها عندما تؤدي القيود إلى انخفاض تناول الطعام والماء  /السوائل .يجب إجراء هذه التعديالت بالتشاور مع أخصائي طبي
وادارتها من قبل اختصاصي تغذية مسجل كلما أمكن ذلك (رأي خبير).



بناء على تغيير الوزن أو مستوى السمنة أو تشخيص  /ظروف الفرد (رأي الخبراء).
يجب تعديل مدخول الطاقة ً
في األفراد الذين يعانون من نقص الوزن أو الذين فقدوا وزنهم بشكل كبير غير مقصود ,قد تكون هناك حاجة إلى تناول طاقة إضافية (رأي الخبراء).



غالبا ما يتعذر الحصول على
في حاالت نهاية العمر  /رعاية المحتضرين والرعاية التلطيفية ,حاول أن تحافظ على تغذية كافية وترطيب متوافق مع حالة الفرد ورغباتهً .
الدعم الغذائي المناسب عندما يكون
بناء على حاالت مرضية معينة (رأي الخبراء).
الفرد غير قادر أو يرفض تناول الطعامً ,



تناول البروتين


الرجوع إلى المبادئ التوجيهية التغذوية ذات السمعة الطيبة للحصول على المدخول الغذائي الموصى به (على سبيل المثال ,المبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن
مجموعة دراسة  70جمعية ساركوبينيا ,والدنف ,ومرض الهزال ؛  , 6271أكاديمية التغذية وعلم التغذية 72 ,الهيئة األوروبية لسالمة األغذية57 58 ,ESPEN 55 ,
الجمعية األمريكية للتغذية الوريدية والمعوية 59 60 73 ,والمجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية األسترالي وو ازرة الصحة النيوزيلندية( 56انظر الجدول  7.3للحصول
على إرشادات) (المستوى  5ورأي الخبراء).



يجب أن يكون تناول البروتين من  1إلى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم لكبار السن ( 71رأي الخبراء).



ينصح بتناول البروتين من  1.2إلى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم لكبار السن المصابين بأمراض حادة أو مزمنة ( 70المستوى .)5



توفير البروتين الكافي لتوازن النيتروجين اإليجابي للبالغين المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط (رأي الخبراء).



تقييم وظيفة الكلى للتأكد من أن المستويات العالية من البروتين مناسبة للفرد ,واعادة التقييم عندما تتغير الحالة السريرية للفرد (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
درست العديد من الدراسات فوائد توفير كمية أكبر من الطاقة والبروتين للبالغين المعرضين لخطر إصابات الضغط الذين لديهم أو معرضون لخطر سوء التغذية كإستراتيجية لمنع تطور
إصابات الضغط .الدراسات ,التي أجريت مع البالغين في مجال الرعاية التلطيفية 66 ,رعاية المسنين  64والرعاية الحادة 65 ,استخدمت مجموعة متنوعة من األساليب بما في ذلك
غذائيا عن طريق الفم ,و  65,66تغذية أنبوبية ,و  64تغذية محيطية ,و  66تغذية بالحقن 66 .ومع ذلك ,فإن
مكمال
التشجيع على تناول الطعام ,و  66وجبة خفيفة تكميلية ,و 66
ً
ً

النظم التغذوية والتدخالت كانت سيئة التوصيف وال يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة.

حاليا أي دليل بحثي عالي الجودة يشير إلى ما إذا كان البروتين العالي ومقدار الطاقة العالي يقلل من حدوث إصابات الضغط لدى األشخاص المعرضين للخطر .ومع ذلك ,فقد
ال يوجد ً
تم نشر إرشادات سريرية مبنية على األدلة للبالغين الذين ال يعانون من جرح مزمن .توصي هذه اإلرشادات بتناول البروتين لشخص بالغ ال يقل عن  1جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
( 56,57,71المستوى  .)5تم تلخيص هذه التوصيات في الجدول  7.2والجدول .7.3
دائما لدى كبار السن
على الرغم من الحاجة إلى تناول كمية كافية من الماء  /السوائل والحفاظ على مستويات بروتين المصل من أجل التئام الجروح ,إال أنه ال يمكن تحقيق ذلك ً
غالبا ما يطلب من البالغين واألطفال مساعدة إضافية في أوقات الوجبات منع فقدان الوزن الذي قد يزيد من خطر اإلصابة بالضغط وضعف
الضعفاء أو الفرد في نهاية العمرً 79,80 .
الشفاء

الجدول  :7.2توصيات بشأن متطلبات الطاقة للسكان المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط (كل المستوى )5
التوجيه

السكان المستهدفين

الدليل اإلرشادي إلصابة ضغط تاسمان (34 )2011

البالغون المصابون بالضغط بدرجة متوسطة إلى عالية

30إلى  35سعرة ح اررية  /وزن الجسم  /يوم  125إلى

دليل مجموعة الدراسة العمرية (70 )2013

كبار السن المصابون بأمراض الكلى والمعرضين لخطر

30إلى  35سعرة ح اررية  /كغ

لخطر تأخر الشفاء 34 -

فقدان البروتين والطاقة 70

كبار السن المصابون بإصابات شديدة أو مرض 70 -

توصية الطاقة

 145كجول  /كغم من وزن الجسم  /يوم

استخدم القياس غير المباشر لتقدير احتياجات الطاقة ,

إذا لم تكن متوفرة  ,استخدم معادلة تنبؤية مناسبة لألفراد
المصابين بالسمنة  ,ارجع إلى معايير الجمعية األمريكية
للتغذية الوريدية والمعوية للبالغين المصابين بأمراض

إرشادات أسبن  2016و 59,60 2017

البالغون المصابون بأمراض خطيرة 60 -

خطيرة والذين يعانون من السمنة.
استخدم القياس غير المباشر لتقدير احتياجات الطاقة ,
إذا لم تكن متوفرة  ,استخدم معادلة تنبؤية مناسبة أو

صيغة تعتمد على الوزن من  25إلى  30سعر حراري /
كجم  /يوم

األفراد المصابين بأمراض خطيرة والسمنة 60 -

استخدم مقياس السعرات الح اررية غير المباشر لتقدير

متاحا  ,استخدم المعادلة
احتياجات الطاقة  ,إذا لم يكن
ً
القائمة على الوزن مؤشر كتلة الجسم>  30إلى :50

 14-11سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم الفعلي /

يوم مؤشر كتلة الجسم>  25-22 :50سعرة ح اررية /
كجم وزن الجسم المثالي  /يوم

األطفال المصابين بأمراض خطيرة 59 -

استخدم القياس غير المباشر لتقدير االحتياجات من

الطاقة  ,إذا لم تكن متوفرة  ,استخدم معادالت سكوفيلد

 82للوزن والطول أو الوزن أو معادالت منظمة الصحة
العالمية 83

إرشادات إسبن (57,58 )2018

البالغون المصابون بأمراض خطيرة 58 -

استخدم مقياس السعرات الح اررية غير المباشر لتقدير

متاحا  ,استخدم
احتياجات الطاقة  ,إذا لم يكن ذلك
ً
المعادلة القائمة على الوزن من  25كيلو كالوري  /كجم /
يوم زيادة لتحقيق الهدف

 30سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /يوم  ,يتم

كبار السن 57 -

بناء على تقييم التغذية
تعديلها بشكل فردي ً

الجدول  :7.3توصيات بشأن متطلبات البروتين للسكان المعرضين لخطر إصابة الضغط (كل المستوى )5
التوجيه
الدليل اإلرشادي إلصابة ضغط تاسمان (34 )2011

السكان المستهدفين

البالغون المصابون بالضغط بدرجة متوسطة إلى عالية
لخطر تأخر الشفاء 34 -

جمعية الساركوبينيا والدنف ومرض الهزال (71 )2010

كبار السن

دليل مجموعة الدراسة العمرية (70 )2013

كبار السن المصابون بمرض حاد أو مزمن 70 -

إرشادات أسبن  2016و 59,60 2017

البالغون المصابون بأمراض خطيرة 60 -

كبار السن المصابون بإصابات شديدة أو مرض 70 -
األفراد المصابين بأمراض خطيرة والسمنة 60 -

توصية الطاقة

1.25إلى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
من  1إلى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
1.2إلى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
2.0جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
1.2جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم
مؤشر كتلة الجسم>  30إلى  2.0 :40جم  /كجم من

وزن الجسم المثالي  /يوم مؤشر كتلة الجسم> 2.5 :40
جم  /كجم من وزن الجسم المثالي  /يوم

األطفال المصابين بأمراض خطيرة 59 -
إرشادات إسبن (57,58 )2018

البالغون المصابون بأمراض خطيرة 58 -
كبار السن 57

1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم

1.3جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم يتحقق تدريجياً
1.2جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم

استهالك الطاقة والبروتين لألفراد المصابين بإصابات الضغط
 :4.6توفير  30إلى  35سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /يوم للبالغين المصابين بالضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .قوة الدليل = ب1
؛ قوة التوصية =)

 :4.7توفير  1.25إلى  1.5جرام بروتين  /كجم من وزن الجسم  /يوم للبالغين المصابين بالضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .قوة الدليل =

ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أظهر الدليل المباشر من دراسة منخفضة الجودة من المستوى  84 1عدم وجود فرق كبير في الشفاء الكامل المرتبط بزيادة تناول السعرات الح اررية والبروتين باستخدام معادلة هاريس
بنديكت مع عامل إجهاد أعلى .أظهرت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  84 1ومستوى جودة منخفض  3تحسينات في بعض مقاييس الشفاء (مثل درجات DESIGN-R). 885
اعتمادا على البيئة الجغرافية والسريرية) المرتبطة
أشار تحليل اقتصادي متوسط الجودة  86إلى أنه على الرغم من الحاجة إلى موارد كبيرة ,فقد يكون هناك توفير إجمالي في التكلفة (
ً

بتحسين مدخول الطاقة الذي يتم تحقيقه من خالل تقليل أيام إصابة الضغط وزيادة سنوات العمر المعدلة الجودة .حدد األفراد ومقدمو الرعاية غير الرسميين لديهم معرفة المزيد عن
المتطلبات الغذائية المرتبطة بالبشرة الصحية كأولوية87,88 .
أفادت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  89 1عن انخفاض كبير بنسبة  ٪12في درجات الضغط إلصابة الضغط المرتبطة بمكمالت البروتين مقارنة بالدواء الوهمي .أشارت دراسة
طا بتحسينات كبيرة في حجم إصابة الضغط وعمقها مقارن ًة بانخفاض تناول البروتين .أفادت دراسة
ذات جودة متوسطة المستوى  84 1إلى أن تناول كميات كبيرة من البروتين كان مرتب ً
ثالثة من المستوى  90 1عن انخفاض في حجم إصابة الضغط المرتبط بزيادة متوسط تناول البروتين من  1.2جم  /كجم من وزن الجسم إلى  1.4جم  /كجم  /وزن الجسم ؛ لكن
أيضا إضافة األرجينين والزنك ومضادات األكسدة .أفادت دراسة عالية الجودة على المستوى  91 2عن وجود عالقة معنوية بين مساحة سطح إصابة الضغط ومقدار
التدخل شمل ً
البروتين الغذائي .تم دعم هذه النتائج من خالل دراسات المستوى  3منخفضة الجودة  8,85التي أبلغت عن تحسينات كبيرة في نوع األنسجة المصنفة على تصميم  -R85وحالة إصابة

الضغط العام المرتبطة بزيادة تناول البروتين .في هذه الدراسات ,لم يكن هناك أي تأثير على وظيفة الكلى من تناول البروتين حتى  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم ,على الرغم من
أنه في دراسة واحدة من المستوى  ,1عانى عدد صغير من المشاركين من عدم تحمل بسيط في الجهاز الهضمي  92.أشار تحليل اقتصادي عالي الجودة  86إلى أن ارتبط التدخل
أسبوعا بتخفيض أيام إصابة الضغط ,وتقليل تكاليف الرعاية وزيادة سنوات العمر المصححة الجودة.
الغذائي الذي تضمن زيادة تناول البروتين الذي تم تسليمه لمدة 16
ً
اعتبارات التنفيذ
استهالك الطاقة


يجب أن يعتمد استهالك الطاقة الفردي على الحالة الطبية األساسية ومستوى النشاط (رأي الخبراء).



يجب مراجعة القيود الغذائية أو تعديلها  /تحريرها عندما تؤدي القيود إلى انخفاض تناول الطعام والماء  /السوائل .يجب إجراء هذه التعديالت بالتشاور مع أخصائي طبي
وادارتها من قبل اختصاصي تغذية  /خبير تغذية مسجل كلما أمكن ذلك (رأي خبير).



يجب تقديم األطعمة المدعمة عندما يتعذر تحقيق المتطلبات الغذائية عن طريق المدخول الغذائي العادي (رأي الخبراء).



يجب اعتبار المكمالت الغذائية عن طريق الفم والتغذية االصطناعية بمثابة استراتيجيات للوصول إلى أهداف السعرات الح اررية للفرد ( 84المستوى .)1



بناء على مستوى السمنة أو على تشخيص  /ظروف الفرد (رأي خبير).
يجب تعديل مدخول الطاقة ً
في البالغين الذين يعانون من نقص الوزن أو الذين فقدوا وزنهم بشكل كبير غير مقصود ,قد تكون هناك حاجة إلى تناول طاقة إضافية (رأي خبير).



تناول البروتين


توفير البروتين الكافي لتوازن النيتروجين اإليجابي للبالغين المصابين بإصابة الضغط ( 63رأي الخبراء).



تقييم وظائف الكلى للتأكد من أن المستويات العالية من البروتين مناسبة للفرد ,واعادة التقييم عندما تتغير الحالة السريرية للفرد (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
في العقود الثالثة الماضية ,تناولت العديد من الدراسات بشكل مباشر وغير مباشر أهمية تناول كمية كافية من الطاقة والبروتين في عالج إصابات الضغط .أجريت هذه الدراسات بشكل
عام على البالغين ذوي الوزن الطبيعي ؛ ال يوجد دليل على المتطلبات الغذائية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط والذين يعانون من نقص شديد في الوزن والسمنة وحديثي الوالدة
واألطفال.
تظهر النتائج العالقة المتبادلة بين تلبية متطلبات الطاقة والبروتين .على سبيل المثال ,بريسلو  (1993) 91أثبت أن األفراد الذين يتلقون
عاليا من البروتين والطاقة األعلى حققوا
غذاء ً
ً
إحصائيا في مساحة إصابة الضغط مقارنة بخط األساس مقارن ًة باألفراد الذين يتلقون
قياسيا (ضغط < .)0.02عالوة على ذلك ,ارتبط التغيير في مساحة
غذائيا
نظاما
كبير
انخفاضا ًا
ً
ً
ً
ً
ً

سطح إصابة الضغط بكل من البروتين الغذائي ( r = 0.50,ضغط < )0.01واستهالك الطاقة ( r = -0.41,ضغط <( 0.03) 91المستوى  .)2إيزاكا وآخرون 85 )2014( .الحظ
طا
أيضا أن تناول الطاقة والبروتين كان مرتب ً
ليس فقط أن تلبية متطلبات الطاقة والبروتين كان مرتب ً
طا بالتغيرات في الوزن ومحيط عضالت الذراع ومستوى األلبومين في الدم ,ولكن ً

بالتئام الجروح إلصابات الضغط العميق (ضغط = 0.013لكليهما الطاقة والبروتين ( 85المستوى  .)3اختلف تناول البروتين في هذه الدراسات من  0.95جم  /كجم من وزن الجسم /
يوم  91إلى  0.9 ± 2.1جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم 85
يوميا (كل
لقد كان تحديد متطلبات الطاقة والبروتين محور العديد من الدراسات .أفاد  Lee (2006) 89أن توفير مكمل هيدروليسات بروتين الكوالجين المركز و ّ
المدعم ثالث مرات ً

جرعة  1.5أونصة سائلة ,مع كل وحدة تحتوي على  15جم من البروتين المتحلل بالماء) مقارن ًة بالدواء الوهمي أدى إلى انخفاض بنسبة  ٪60في درجات مقياس الضغط للشفاء بعد
تحسنا في التئام إصابات الضغط عندما يستهلك
ثمانية أسابيع من العالج مقارنة بانخفاض  ٪48في المجموعة الضابطة (ضغط <( )0.05المستوى  .)1ياماموتو (2009) 8أظهر
ً
البالغون أكثر من  30سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /يوم ,بينما أولئك الذين ال يستهلكون أكثر من  20سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /يوم يعانون من تدهور أو عدم

تحسنا في حالة الجرح والمجموعة التي تعاني من إصابات ضغط غير محسنة
تحسن الشفاء .عالوة على ذلك ,لوحظ اختالف كبير في تناول البروتين اليومي بين البالغين الذين حققوا
ً
بناء على معادلة الطاقة القاعدية
( ً
دائما>  45جم  /يوم مقابل ~  20جم  /يوم ,ضغط <( )0.005المستوى  .)3فحص تجربة سريرية معشاة ( 84ن =  )60فعالية التغذية المعوية ً
جنبا إلى جنب مع تناول كمية أعلى من البروتين  1.62جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم ,مقارنة بمجموعة التحكم التي تتلقى كمية بروتين يومية من  1.24جم  /كجم
التنبؤية (ً )BEE
أسبوعا لسبعة أشخاص في مجموعة التدخل وأربعة أشخاص في مجموعة التحكم .انخفض عمق إصابة الضغط بشكل
من وزن الجسم  /يومُ .شفيت إصابات الضغط في غضون 12
ً
مطرد في مجموعة التدخل (ضغط < .)0.05على الرغم من أن الباحثين خلصوا إلى أن حساب المتطلبات الغذائية باستخدام معادلة الطاقة القاعدية التنبؤية × عامل النشاط x 1.1

طا بتحسين شفاء إصابات الضغط ,إال أن النتائج اقتصرت على كبار السن غير المتحركين الذين يتلقون تغذية معوية (المستوى  .)1سيريدا
عامل اإلجهاد  1.3إلى  1.5قد يكون مرتب ً
غذائيا عالي الطاقة وعالي البروتين ( 30كيلو كالوري  /كجم من وزن الجسم  /يوم مع بروتين  1.5جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم) في مقاربة غذائية
أسلوبا
 (2009) 90اكتشف
ً
ً

صغيرة (العدد =  .)28نتج عن هذا النظام التئام أسرع إلصابات الضغط مقارنة بالنظام الغذائي ذي السعرات الح اررية العالية والبروتين العادي ( 30سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم
أيضا مغذيات دقيقة إضافية (األرجينين والزنك
 /يوم مع البروتين  1.2جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم) .ومع ذلك ,فإن األفراد المخصصين للتدخل عالي الطاقة والبروتين قد تلقوا ً

طا في التئام الجروح ,وبالتالي ال يمكن استبعاد الخلط المتبقي ( 90المستوى .)1
ومضادات األكسدة) التي قد تلعب ًا
دور نش ً

النتائج الواردة في الدراسات أعاله والتوصيات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي مدعومة بالتحليل التلوي  93الذي يركز على احتياجات الطاقة المقاسة لدى البالغين الذين يعانون من
إصابات الضغط ,باإلضافة إلى إرشادات أخرى ذات سمعة طيبة  34.في هذا التحليل التلوي ,سيريدا (201 1) 93أفاد أنه بعد ضبط (قياس السعرات الح اررية غير المباشر) يستريح
إنفاق الطاقة لعامل تصحيح النشاط البدني ( 1.3لألفراد المحبوسين في السرير) ,يعني أن إجمالي احتياجات الطاقة اليومية يبلغ حوالي  30كيلو كالوري  /كجم من وزن الجسم  /يوم.
وتجدر اإلشارة إلى أن النظام الغذائي العادي بالبروتين ( ٪16من إجمالي الطاقة)  30سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /يوم يوفر ما ال يقل عن  1.2جرام من البروتين  /كجم من
يوميا .تزداد كمية البروتين المتناولة إلى  1.4جم  /كجم من وزن الجسم مع  35سعرة ح اررية  /كجم من وزن الجسم  /حمية يومية .في حالة الدعم الغذائي الغني بالبروتين
وزن الجسم ً
وفقا لوظيفة الكلى وكمية
( ٪20من إجمالي الطاقة) ,فإن كمية البروتين المقدمة لألفراد تصل إلى  1.5إلى  1.75جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم  90.يجب تعديل كمية البروتين ً
البروتين العالية على المدى الطويل يجب تجنبها بسبب اآلثار الضارة المحتملة على وظائف الكلى والكبد .في حالة عدم وجود أمراض مشتركة ذات صلة ,يمكن أن ُينصح بالعودة إلى
تناول البروتين المثالي بحوالي  1.0إلى  1.2جم  /كجم من وزن الجسم  /يوم بعد حدوث التئام إصابة الضغط .ومع ذلك ,من المهم مراعاة أن عدم كفاية تناول الطاقة يزيد من متطلبات
البروتين للفرد57 .
المكمالت الغذائية
ومقويات الطعام لمكافحة فقدان الوزن غير المقصود وسوء التغذية لدى األفراد غير القادرين على
يمكن استخدام المكمالت الغذائية عن طريق الفم ( ,)ONSواألطعمة المحسنةُ ,
استهالك المتطلبات المقدرة عن طريق تناول الطعام التلقائي (العادي) .تشمل المكمالت الغذائية عن طريق الفم المنتجات التي توفر العناصر الغذائية بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات
والدهون والفيتامينات والمعادن و  /أو األحماض األمينيةُ .ينصح المتخصصون في مجال الصحة بمراجعة ملصقات التغذية على المكمالت الغذائية عن طريق الفم والمعوية ,لتحديد
كفاية المغذيات الدقيقة.

تمت مناقشة المكمالت الغذائية لحديثي الوالدة واألطفال في قسم إدارة التغذية عند حديثي الوالدة واألطفال في نهاية هذا الفصل.
 :4.8تقديم األطعمة المدعمة بالسعرات الح اررية العالية والبروتينات و  /أو المكمالت الغذائية باإلضافة إلى النظام الغذائي المعتاد للبالغين المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط
أيضا من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية ,إذا تعذر تحقيق المتطلبات الغذائية عن طريق المدخول الغذائي العادي( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية =
والذين يعانون ً
)

 :4.9تقديم المكمالت الغذائية عالية السعرات والبروتينات باإلضافة إلى النظام الغذائي المعتاد للبالغين الذين يعانون من إصابات الضغط والذين يعانون من سوء التغذية أو
المعرضين لخطر سوء التغذية ,إذا لم يكن باإلمكان تلبية المتطلبات الغذائية عن طريق المدخول الغذائي العادي( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

 :4.10توفير مكمالت غذائية عن طريق الفم ذات سعرات ح اررية عالية وعالية البروتين واألرجينين والزنك ومضادات األكسدة أو تركيبة معوية للبالغين الذين يعانون من إصابة
ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر ممن يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
المكمالت الغذائية للبالغين المعرضين لخطر إصابات الضغط
وجدت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  94 1أن المكمالت الغذائية عالية السعرات الح اررية والبروتينية كانت مرتبطة بانخفاض كبير في حدوث إصابات الضغط لدى األفراد
المعرضين للخطر .تم دعم هذه النتيجة من خالل دراسة كبيرة ومنخفضة الجودة على المستوى  3ونتائج مواتية ولكنها غير مهمة من دراسة أقل جودة منخفضة المستوى  .1اإلصابة
بالمكمالت الغذائية ذات السعرات الح اررية العالية والبروتينات العالية .مجموعة األدلة غير متسقة ,مما يعكس عدم اليقين فيما يتعلق باحتمالية تحقيق الفوائد المتوقعة .ومع ذلك ,ال توجد
آثار غير مرغوبة معروفة ,وقد أبلغت التحليالت االقتصادية ذات الجودة المتوسطة  69-67عن توفير التكاليف ,بما في ذلك فترات اإلقامة األقصر في المستشفى ,المرتبطة بالتدخل.
حدد األفراد ومقدمو الرعاية غير الرسميين لديهم معرفة المزيد عن المتطلبات الغذائية المرتبطة بالبشرة الصحية كأولوية رعاية.
المكمالت الغذائية للكبار المصابين بالضغط
أفادت دراسة كبيرة منخفضة الجودة من المستوى  5 1أن متوسط إصابات الضغط وصلت إلى ما يقرب من  ٪42للشفاء التام عند تقديم مكمالت عالية السعرات الح اررية والبروتينات,
والتي كانت حوالي  ٪10أكثر من النظام الغذائي القياسي .أفادت دراسة عالية الجودة من المستوى  92 1أن معدل الشفاء التام يبلغ حوالي  .٪10يمكن تفسير االختالفات في معدالت
أسبوعا .تم اإلبالغ عن انخفاض كبير في متوسط مساحة سطح إصابة الضغط وتحسن
الشفاء المبلغ عنها في دراسات المستوى  1من خالل التباين الكبير في مدة التدخل بين  3و 26
ً

كبير في درجات مقياس الضغط للشفاء في دراسات ذات جودة منخفضة على مستوى  192ومستوى  291لمكمالت عالية السعرات الح اررية وعالية البروتين مقارنة بالوجبات الغذائية
القياسية أو مكمالت الدواء الوهمي .تمت تجربة بعض األحداث الضائرة في الدراسات وأشار تحليل اقتصادي  86إلى أن المكمالت كانت مرتبطة بتخفيضات في التكاليف لكل فرد
وزيادة في سنوات العمر المعدلة الجودة المرتبطة بمزيد من أيام الضغط الخالية من اإلصابات .أشار أكثر من ثلثي األفراد الذين عانوا من إصابات الضغط إلى أن تلقي التوجيه بشأن
النظام الغذائي لتعزيز الصحة كان أولوية 87.
هناك أدلة من دراسة عالية الجودة من المستوى  92 ,1تشير إلى أن المكمالت الغذائية الفموية ذات السعرات الح اررية العالية والبروتينات العالية التي تحتوي على األرجينين والزنك
ومضادات األكسدة ترتبط بتحسينات كبيرة في مقاييس التئام إصابات الضغط وهي أكثر فعالية من السعرات الح اررية العالية ,.المكمالت الغذائية الفموية عالية البروتين بدون مغذيات
محددة .أظهرت دراسة المستوى  1عالية الجودة أن احتمال شفاء إصابات الضغط أكبر بثالث مرات عند توفير مكمل غذائي فموي عالي السعرات وعالي البروتين يحتوي على األرجينين
والزنك ومضادات األكسدة ألكثر من أربعة أسابيع  92.ثالثة مستويات جودة متوسطة  1دراسات 99 98 90 ,دراسة منخفضة الجودة من المستوى  100 1ودراسات منخفضة الجودة
من المستوى  4قدمت  103-101أدلة على التحسينات في تدابير التئام الجروح األخرى بما في ذلك تقليل مساحة السطح والتحسينات على مقياس بوش .ال توجد أحداث سلبية معروفة.
أظهر تحليل تكلفة عالي الجودة  104أن العالج مرتبط بتوفير التكاليف للشفاء من إصابة الضغط مقارنة بعدم وجود مكمالت غذائية خاصة بمرض معين.
اعتبارات التنفيذ


يجب تقديم المكمالت الغذائية عندما يتعذر تحقيق المتطلبات الغذائية من خالل المدخول الغذائي العادي ( 92 89المستوى .)1



يجب تقديم المكمالت بين الوجبات ( 105المستوى .)5



يجب أن تكون الجرعة التكميلية زجاجتين  /يوم تقدمان كثافة طاقة تتراوح من  1.5إلى  2.4سعرة ح اررية  /مل (رأي الخبراء).



استمر في تناول المكمالت لمدة أربعة أسابيع على األقل (رأي خبير).

مناقشة األدلة
دور محورًيا في تقليل مخاطر إصابات الضغط لدى األفراد الذين يعانون من سوء الحالة التغذوية و  /أو نقص
ُيعتقد أن التدخالت الغذائية التي توفر سعرات ح اررية كافية وبروتين تلعب ًا
التغذية .ومع ذلك ,فإن إصابات الضغط هي نفسها المسؤولة عن تدهور الحالة التغذوية بسبب زيادة استهالك الطاقة والبروتين وفقدان العناصر الغذائية المرتبطة بالجرح المزمن .توفير

غالبا ما يتسمون بضعف في تناول الطعام التلقائي (العادي) .المكمالت
طاقة إضافية هو استراتيجية مهمة لتحسين االبتنائية .ومع ذلك ,فإن األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط ً
الغذائية هي إحدى اإلستراتيجيات في تلبية االحتياجات الغذائية .عندما تكون التغذية عن طريق الفم ال تزال مجدية وآمنة ,فإن المكمالت الغذائية عن طريق الفم هي استراتيجية الخط
األول للتعامل مع نقص البروتين والسعرات الح اررية .تركز األدلة في هذا المجال على المكمالت الغذائية المتعددة .أدلة مبكرة محدودة  106,107استكشاف استخدام فيتامين واحد قد
فشل في إثبات فائدة لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط.
دراسة أجراها ويلسون وآخرون 108 )1986( .أشار إلى أن كبار السن األصحاء الذين يستهلكون طاقة عالية وعالية البروتين المكمالت الغذائية عن طريق الفم بين الوجبات يتمتعون
بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية ,مع أقل تدخل في تناول الوجبات (المستوى  .)5هذا يشير إلى أن المكمالت يجب أن تدار بين الوجبات .تمشيا مع هذا ,وجدت مراجعة منهجية
 109أن االلتزام بـ المكمالت الغذائية عن طريق الفم ,الذي يتم توفيره عادة بين الوجبات ,جيد بشكل عام ,خاصة مع زيادة كثافة الطاقة المكمالت الغذائية عن طريق الفم ,مما يؤدي
إلى تحسينات في إجمالي مآخذ الطاقة لألفراد التي تم ربطها بالفوائد السريرية 109.
المكمالت الغذائية للبالغين المعرضين لخطر إصابات الضغط
تحديا بسبب الطبيعة
يعد تحديد المساهمة المستقلة لـ المكمالت الغذائية عن طريق الفم كتدخل تغذوي لتقليل مخاطر إصابات الضغط في الفئات السكانية عالية الخطورة وكبار السن
ً
متعددة العوامل للحد من مخاطر إصابة الضغط .كل من التجارب األترابية بأثر رجعي ( 45المستوى  )3و تجربة سريرية معشاة ( 5 94-97المستوى  )1لها نتائج مختلطة ,مع عدم
مشاركا 45 ,وأكثر من  1500مشارك  ,94نتائج
اليقين المحيط بفعالية المكمالت في الوقاية من إصابات الضغط .ذكرت الدراسات التي أجريت على مجموعات سكانية أكبر (626
ً
مهمة (المستوى  1والمستوى  )3مقارنة بالنتائج غير المهمة في الدراسات التي أجريت على مجموعات سكانية أصغر (أقل من  500مشارك ( )97-95 5جميع المستوى  .)1واحدة من
أصغر تجارب معشاة ذات شواهد 95 ,نتج عن تدخل المكمالت الغذائية عن طريق الفم مسار سريري موات أعلى بشكل ملحوظ ,ولكن انخفاض غير ملحوظ في حدوث إصابات
الضغط.تم إجراء جميع هذه الدراسات على كبار السن في أماكن الرعاية الحادة أو طويلة األجل والدراسات تراوحت مدتها من أسبوعين إلى ستة أشهر ,مع عدم وجود ارتباط واضح بين
طول الدراسة والنتائج 97-5,45,94
أسبوعا يرتبط بانخفاض معدل إصابات الضغط
ومع ذلك ,أظهر التركيب الكمي للتجارب المذكورة أعاله أن استخدام  ONSالذي يوفر  250إلى  500سعرة ح اررية لمدة تصل إلى 26
ً
لدى األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط مقارنة بالرعاية الروتينية (أو  CI 0.62 to 0.89) .110 ٪95 ,0.75ومع ذلك ,كانت جميع الدراسات متسقة لزيادة مدخول السعرات
الح اررية من البروتين من هذا التدخل ,وهو ما يتفق بشكل كبير مع األدبيات المتاحة حول استخدام المكمالت الغذائية عن طريق الفم ,خاصة عند استخدام صيغة الطاقة كثيفة 109.
استنادا إلى التجارب المعشاة ذات الشواهد وجدت أن الدعم الغذائي فعال من حيث التكلفة في منع إصابات الضغط
من الجدير بالذكر أن النمذجة االقتصادية التي أجريت في أستراليا و ً

لدى األفراد في المستشفيات المعرضين لخطر إصابات الضغط .مقارنة بالنظام الغذائي القياسي ,ارتبط المكمالت الغذائية عن طريق الفم بانخفاض متوسط متوقع في مدة اإلقامة في
المستشفى بنسبة  ,٪ 0.52مما أدى إلى كفاءة التكلفة ( 69-67تحليل اقتصادي متوسط الجودة).
المكمالت الغذائية للكبار المصابين بالضغط
األدلة على فعالية زيادة البروتين والطاقة في التئام إصابات الضغط كبيرة .أظهرت العديد من التجارب المعشاة ذات الشواهد (المستوى  )1وتجربة التحكم غير العشوائية ( 91المستوى )2
كبير في شفاء إصابات الضغط لدى األفراد الذين يتلقون طاقة عالية وعالية البروتين المكمالت
تحسنا ًا
التي أُجريت في المستشفيات ,والرعاية طويلة األجل واعدادات الرعاية المجتمعية
ً
الغذائية عن طريق الفم باإلضافة إلى النظام الغذائي المعتاد مقارنة بمجموعات التحكم .هناك أدلة متزايدة تدعم التأثير اإليجابي على التئام إصابة الضغط بإضافة األرجينين والمغذيات

الدقيقة (الزنك ومضادات األكسدة) إلى مكمالت غذائية عالية السعرات الح اررية وعالية البروتين عن طريق إما المكمالت الغذائية عن طريق الفم أو التغذية باألنبوب90,98 99,103 .
( 99,102111المستويات  1و .)3
مشاركا  )98بالتحقيق في نهج غذائي خاص بمرض كاستراتيجية لتعزيز التئام إصابات الضغط عن تحسن
أفادت مجموعتان صغيرتان من التجارب المعشاة ذات الشواهد ( 2890و 43
ً
الشفاء على النحو المحدد من خالل خفض الدرجات ,في األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ,ومرافق
الرعاية طويلة األجل .كان التدخل في كلتا التجربتين عبارة عن تركيبة عالية الطاقة وعالية البروتين مدعمة باألرجينين والمغذيات الدقيقة األخرى 90,98 .لم يكن االنخفاض في درجة
إحصائيا بين مجموعتي العالج والشاهد في كلتا الدراستين 98 90 ,لكن فان أنهولت وآخرون )2010( .أفادت دراسة  98أن هناك حاجة إلى ضمادات أقل
مختلفا بشكل كبير
فقط
ً
ً

أسبوعيا في تغيير الضمادات (ضغط
بشكل ملحوظ في األسبوع في مجموعة المكمالت الغذائية عن طريق الفم مقارنة مع المجموعة الضابطة (ضغط = ,) 0.045وتم قضاء وقت أقل
ً
= .) 0.022خلص الباحثون إلى أن المكمالت الغذائية الغنية بالبروتين مع إضافة األرجينين والمغذيات الدقيقة التي يتم تناولها لمدة ثمانية أسابيع على األقل قد تترافق مع تحسن في
شفاء إصابات الضغط لدى كبار السن الذين ال يعانون من سوء التغذية الموجود مسبًقا ( 98 90المستوى .)1

لتوضيح الدور المستقل لمغذيات محددة في عملية الشفاء ,تجربة التهاب , 92من ار سي تي مزدوجة التعمية مع  200مشارك ,مقارنة بتركيبة غذائية عالية الطاقة وعالية البروتين غنية
باألرجينين والزنك ومضادات األكسدة مع تركيبة تحكم متساوية النيتروجين نشطة ( 500سعرة ح اررية و  40جم بروتين) .بعد ثمانية أسابيع من التدخل ,كان لدى البالغين المصابين
بسوء التغذية (بشكل أساسي) إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة انخفاض متوسط أكبر في مساحة سطح الجرح مقارن ًة بالطاقة العالية ,والبروتين العالي المكمالت
الغذائية عن طريق الفم بدون مغذيات محددة (خاصة باألمراض ٪95 ,٪60.9 ,المجال العددي للثقة  54.3إلى  67.5مقابل التحكم ٪95 ,٪45.2 ,المجال العددي للثقة  38.4إلى
أيضا وجود نسبة أكبر من الشفاء
 52.0؛ ضغط = .) 0.026هذا يعادل تأثير العالج المعدل بنسبة  ٪95( ٪18.7المجال العددي للثقة  5.7إلى  ,31.8ضغط = .) 0.017لوحظ ً
الكامل في مجموعة العالج ( ٪95 ,٪16.9المجال العددي للثقة , 8.2إلى  25.6مقابل  ٪95 ,٪9.7المجال العددي للثقة , 2.1إلى  ,17.3ضغط = .) 0.10هذا يعادل تأثير العالج

المعدل مع نسبة رجحان  ٪95( 2.16المجال العددي للثقة  0.88إلى  ,5.39ضغط = .) 0.097بالنسبة لألفراد الذين بقوا في الدراسة لمدة أربعة أسابيع على األقل ,كانت نسبة
األرجحية المعدلة  ٪95( 3.71المجال العددي للثقة , 1.05إلى  ,13.16ضغط =( 0.042) 92المستوى  .)1ومع ذلك ,فإن دراسة أصغر مماثلة (ن =  )50لمدة أسبوعين فقط لم
استنادا إلى دراسات األرجينين والزنك ومضادات األكسدة ,هناك مجموعة متوسطة إلى عالية من األدلة
ينتج عنها فرق كبير في التغيير في مجموع نقاط ( 100المستوى  .)1بشكل عام,
ً
التي تدعم التأثير اإليجابي الستخدام مكمالت عالية الطاقة وعالية البروتين مع األرجينين والمغذيات الدقيقة لتعزيز التئام إصابات الضغط.

تشير الدالئل من التجارب إلى أن طول التدخل يجب أن يكون على األقل أربعة أسابيع وأن اإلعطاء حتى اكتمال الشفاء مستحسن .تم فحص مدة المكمالت في األفراد الذين يعيشون في
المجتمع مع إصابة الحبل الشوكي (اصابات النخاع الشوكي) مما أدى إلى نتائج مختلطة .بروير وآخرون )2010( .وجد  101أن مجموعة التدخل التي تناولت  9غرام من األرجينين
أسبوعا ,ضغط =( ) 0.006المستوى  )4وجدت دراسة رصدية أخرى 102
أسبوعا إلكمال الشفاء مقابل 3.7 ± 21.1
شفاء أفضل مقارن ًة بمجموعة التحكم (1.3 ± 10.5
ً
ً
ً
يوميا شهدت ً
مبكر وأولئك الذين أكملوا عندما اقتصر التحليل على
فحص آثار  9غرام أرجينين  /يوم عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في الوقت المناسب للشفاء بين األفراد الذين توقفوا عن العالج ًا
فئة  /مرحلة إصابة الضغط .ومع ذلك ,عند الجمع بين تحليل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة ,لوحظ معدل شفاء أكبر بمقدار  2.5ضعف لألفراد الذين استمروا في

أسبوعا مقابل  )7.0 ± 20.9أسابيع ,ضغط =( ) 0.04المستوى .)4
تناول المكمالت حتى الشفاء التام مقارنة مع أولئك الذين توقفوا عن تناول المكمالت (1.1 ± 8.5
ً
عالوة على ذلك ,فإن األحماض األمينية التي يمكن االستغناء عنها (أي األرجينين) تصبح أحماض أمينية ال غنى عنها بشكل مشروط خالل فترات اإلجهاد الفسيولوجي .تم استكشاف
تحديد المستوى األمثل لألرجينين  112صغير يقارن جرعات مختلفة من األرجينين لشفاء إصابات الضغط لدى المرضى الداخليين الحادة .أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق في نتائج
الشفاء بين  4.5جم  /يوم و  9جم  /يوم من مكمالت األرجينين (المستوى .)1
الفوائد االقتصادية لتركيبة او ان اس الخاصة باألمراض المخصبة باألرجينين والزنك ومضادات األكسدة مقارنة بالدعم الفموي عالي السعرات الح اررية والبروتينات كبيرة 92 .على الرغم
من أن الصيغة الخاصة بمرض معين تكلف أمواالً أكثر من تكلفة السعرات الح اررية العالية والبروتين العالي المكمالت الغذائية عن طريق الفم بدون مغذيات محددة (ضغط <,)0.001
في تحليل التكلفة الذي تضمن تكاليف الرعاية المباشرة (المعدات واالختبارات والموظفين) أدى إدارة هذا المكمالت الغذائية عن طريق الفم إلى انخفاض كبير في التكلفة اإلجمالية للرعاية
( 74.30 -يورو ٪95 ,المجال العددي للثقة  -126.1إلى  ,22.5-ضغط = ,) 0.013مع نسبة فاعلية تكلفة إضافية كبيرة (نسبة فعالية التكلفة المتزايدة ؛>  ٪95من النقاط كانت
في الربع "األكثر فعالية  /األقل تكلفة") ( 104تحليل اقتصادي عالي الجودة).
التغذية الصناعية :التغذية المعوية و الوريدية
هناك أفراد ال يستطيعون تلبية متطلباتهم الغذائية عن طريق تناولهم عن طريق الفم العادي ,حتى عندما يتم توفير المكمالت الغذائية عن طريق الفم.
 :4.11ناقش فوائد ومضار التغذية المعوية أو الوريدية لدعم الصحة العامة في ضوء تفضيالت وأهداف الرعاية مع األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط الذين ال يستطيعون
تلبية متطلباتهم الغذائية من خالل تناولهم عن طريق الفم على الرغم من التدخالت الغذائية( .بيان الممارسة الجيدة)

 :4.12ناقش فوائد ومضار التغذية المعوية أو الوريدية لدعم عالج إصابة الضغط في ضوء تفضيالت وأهداف الرعاية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط الذين ال يستطيعون
تلبية متطلباتهم الغذائية من خالل تناولهم عن طريق الفم على الرغم من التدخالت الغذائية( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
نظر ألسباب أخالقية واضحة ,ال توجد تجارب عشوائية تقارن توفير التغذية االصطناعية (المعوية أو بالحقن) مع عدم التدخل في األفراد غير القادرين على تلبية المتطلبات عن طريق
ًا
التغذية الفموية التلقائية (العادية) .في هذه الحاالت السريرية ,يمكن مناقشة إدارة التغذية عبر طرق أخرى (مثل األنبوب األنفي المعوي أو التغذية الوريدية) مع مقدمي الرعاية الفرديين
وغير الرسميين.

تشير دراسة منخفضة الجودة من المستوى  )97( 1وثالث دراسات على مستوى الجودة المنخفضة ( 45,64,113 )3إلى أن التغذية المعوية أو الوريدية لها تأثير محدود على حدوث
إصابة الضغط لدى األفراد المعرضين للخطر .على الرغم من أن األدلة الحالية ال تدعم استخدام التغذية المعوية أو بالحقن لمنع إصابات الضغط ,يجب مراعاة أهداف رعاية الفرد
واالحتياجات الصحية والسريرية العامة بخالف الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
في البالغين الذين يعانون من إصابات الضغط ,أظهرت دراستان متوسطتان من مستوى الجودة  1أن المكمالت المعوية أو المعوية ذات السعرات الح اررية العالية والبروتينات العالية
تؤدي إلى تحسينات في بعض مقاييس الشفاء من إصابات الضغط مقارنة بالصيغ القياسية .؛ ومع ذلك ,يمكن أن تكون هذه النتائج ألن إصابات الضغط كانت في كثير من األحيان
مهما بين كمية الصيغة المعوية المتلقاة ومساحة
طا
أكثر حدة لدى األفراد الذين تلقوا تغذية معوية في الدراسات السريرية .على سبيل المثال ,بريسلو ( )1991وجد  114ارتبا ً
ً
إيجابيا ً
سطح إصابة الضغط ( ,r = 0.59ضغط <.)0.04
اعتبارات التنفيذ


يجب أن تدار التغذية الوريدية والمعوية من قبل متخصصين مؤهلين باستخدام بروتوكول مراقبة ( 60رأي الخبراء).



يوميا من خالل الفحص البدني ,وانتظام البراز ورياح البطن ,وتجربة عالمات وأعراض الجهاز الهضمي (مثل القيء ,وانتفاخ البطن,
يجب تقييم تحمل التغذية المعوية ً



يجب أن يؤكد التقييم الروتيني أن األفراد يتلقون بالفعل كمية محلول التغذية باألنبوب الموصوف (رأي الخبراء).

والغثيان ,وعدم الراحة ,وما إلى ذلك) ( 60رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
إذا كان المدخول الفموي غير كاف ,فقد يوصى بالتغذية المعوية أو الوريدية إذا كانت متوافقة مع رغبات الفرد .التغذية المعوية (األنبوبية) هي الطريق المفضل إذا كان الجهاز الهضمي
يعمل .يجب مناقشة مخاطر وفوائد الدعم التغذوي مع مقدمي الرعاية الفرديين وغير الرسميين في وقت مبكر ,ويجب أن تعكس تفضيالت الفرد وأهدافه للرعاية.
اعتبارات خاصة في أماكن الرعاية التلطيفية
تتمثل االهتمامات المهيمنة في الرعاية التلطيفية ورعاية نهاية الحياة  /رعاية المسنين في توفير الراحة وتقليل األعراض .إذا كان توفير التغذية التكميلية يساعد في توفير الراحة للفرد وتم
جدا للعناية بالجروح الملطفة أو نهاية الحياة  /رعاية
االتفاق عليه بشكل متبادل من قبل الفرد ومقدمي الرعاية األسرية والمهني الصحي ,فإن التغذية التكميلية (بأي شكل) مناسبة ً

سيئا ,فإن توفير التغذية التكميلية ال ينبغي أن
المسنين .إذا كانت حالة الفرد تؤدي إلى زيادة االنزعاج لتوفير التغذية التكميلية (بأي شكل من األشكال) ومن المتوقع أن يكون التشخيص ً

مناسبا للعناية الملطفة أو رعاية الجروح في نهاية الحياة  /رعاية المسنين  .يمكن السماح للفرد الذي يتلقى الرعاية التلطيفية والذي ال يعاني من إصابة الضغط
يكون مصدر قلق وليس
ً
بالشفاء كهدف من تناول نوع وكمية الطعام والسوائل حسب الرغبة.

التغذية الوريدية  /المعوية لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط
ُيظهر الحجم المحدود لألبحاث التي تُ ّقيم فوائد استخدام التغذية المعوية والحقن للوقاية من إصابات الضغط أن هذه الطريقة ليس لها أي تأثير على حدوث إصابات الضغط 45,64,113
(المستويات  1و  .)3يبدو أن الحدة العالية للرعاية الحادة ومجموعات الرعاية طويلة األجل في التجارب عامل يزيد من خطر إصابات الضغط ويساهم في قرار تجربة التغذية المعوية أو
شخصا ممن تلقوا تغذية معوية أكثر عرضة لإلصابة بالضغط وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل بكثير من األفراد
الوريدية  64113 45.على سبيل المثال ,في دراسة واحدة ,كان 113
ً
الذين لم يتلقوا التغذية المعوية .وبالتالي ,فإن عدم وجود مجموعات قابلة للمقارنة أدى إلى إرباك النتيجة اإلجمالية التي تفيد بأن التغذية المعوية لم تساهم في انخفاض حدوث إصابات
الضغط ( 113المستوى .)3
أيضا في عدم وجود نتائج مهمة في البحث المتاح .أجريت إحدى التجارب على مدى أسبوعين فقط ؛  97ومع ذلك ,كانت التجارب األخرى مدتها ثمانية أسابيع,
قد تساهم عوامل أخرى ً

و  113اثني عشر أسبوعا ,وأربع سنوات في المدة  64.في إحدى الدراسات ,ارتبط عدد من العوامل األخرى غير التدخل الغذائي مع حدوث إصابات الضغط لدى األفراد في الرعاية
طويلة األجل ,بما في ذلك الماء  /السوائل المقدمة واألدوية وأنماط التوظيف ( 45المستوى  .)3لم يتم اإلبالغ عن األمراض المصاحبة التي قد يكون لها تأثير على النتائج في دراسة
أخرى (المستوى .)3
نظر لجودة البحث المتاح ,ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت التغذية بالحقن أو التغذية المعوية المعيارية الكافية في الوقت المناسب المقدمة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط
ًا
ستقلل من انتشار المرض.

التغذية الوريدية  /المعوية لألفراد المصابين بإصابات الضغط

هناك عدد محدود من األبحاث التي تُ ّقيم فوائد استخدام التغذية المعوية والحقنية لعالج إصابات الضغط ,مما يدل على أن هذه الطريقة لها تأثير إيجابي على شفاء إصابات الضغط

مشاركا  ,)90تؤكد كلتا الدراستين عاليتي المستوى على وجود صلة بين دعم التغذية في شكل
مشاركا 84 ,و 28
( 648490المستويان  1و  .)3على الرغم من صغر حجمهما (60
ً
ً
تغذية معوية عالية البروتين ومرض معين ,وانخفاض معدل حدوث إصابات الضغط لدى كبار السن( 8490 ,المستوى  .)1على الرغم من أن إحدى الدراسات األترابية فشلت في تحديد
الصلة بين مكمالت بي اي جي والتحسينات المهمة في التئام إصابات الضغط مقارن ًة بالنظام الغذائي الفموي ,فإن األفراد الذين تلقوا تغذية بي اي جي كان لديهم إصابات ضغط أكثر
خطورة عند بدء التدخل (المستوى .)3
مفيدا لجميع األفراد وال يخلو من المخاطر .األفراد الذين يتلقون التغذية المعوية عن طريق بي اي جي أو األنبوب األنفي المعدي لديهم
قد ال يكون استخدام الدعم الغذائي المكثف ً

مضاعفات كبيرة بشكل ملحوظ (مثل فقدان الوزن وااللتهاب الرئوي والوفاة) والتي تم اعتبارها مرتبطة بالتدخل مقارنة باألفراد الذين يتلقون
غذائيا عن طريق الفم ( ٪61مقابل ,٪34
نظاما
ً
ً
ضغط < ) 0.01في دراسة واحدة ( 113المستوى  .)3هارفي وآخرون )2016( .لم يبلغ  116عن أي تغيير كبير في معدل الوفيات عند استخدام دعم التغذية الوريدية على دعم
التغذية المعوية لدى األفراد المصابين بأمراض خطيرة (المستوى  .)1تينو ()2012ذكرت  115أن التغذية عبر أنابيب بي اي جي قد تكون مرتبطة بزيادة اإلسهال أو زيادة الجمود أو
األمراض المصاحبة ,لكن لم يتم التحقيق في هذا (المستوى .)3
ترطيب
أيضا لنقل العناصر الغذائية عبر الجسم ,وللتخلص من الفضالت .في األفراد األصحاء الذين
يعمل الماء كمذيب للفيتامينات والمعادن والجلوكوز والمواد المغذية األخرى .الماء ضروري ً

يحصلون على قدر كاف من الماء ,يمثل الماء المنطلق من الطعام والتمثيل الغذائي  ٪20أو أكثر من إجمالي استهالك المياه 117 .يشمل إجمالي احتياجات المياه محتوى الماء في
الطعام 117 .الحظ أنه ال تحتوي جميع السوائل على الماء ؛ المتطلبات على أساس االحتياجات المائية.
احسب متطلبات الماء  /السوائل الفردية .تم استخدام صيغ مختلفة لحساب احتياجات الماء  /السوائل اليومية الكافية .توصي اإلرشادات المسندة باألدلة بحساب متطلبات المياه على أنها
أيضا تناول كمية إضافية من الماء.
 1مل  /كيلو كالوري  /يوم .قد يتطلب استهالك مستويات عالية من البروتين ً
عادة على  ٪75ماء من حجمها اإلجمالي .للحصول على الكمية المحددة من الماء المجاني في كل صيغة
تحتوي المكمالت الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم والوجبات المعوية
ً
معوية ,راجع ملصق التغذية الخاص بكل منتج.

 :4.13توفير كمية كافية من الماء  /السوائل والتشجيع عليها للفرد المصاب أو المعرض لخطر اإلصابة بالضغط ,عندما يتوافق مع أهداف الرعاية والحالة السريرية( .بيان
الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يجب أن يكون توفير الماء متسًقا مع الظروف واألهداف المرضية للفرد (رأي الخبراء).



غالبا ما يتم تقييد
في األشخاص األصحاء ,يجب أن يكون تناول الماء  /السوائل حوالي  30مل  /كجم من وزن الجسم  /يوم أو  1مل  /كيلو كالوري  /يوم ً 34118.



توفير الماء  /السوائل اإلضافية لألفراد الذين يعانون من الجفاف أو ارتفاع درجة الح اررة أو القيء أو التعرق الغزير أو اإلسهال أو الجروح شديدة النضح .األفراد الذين

تناول السوائل لألفراد المصابين بفشل القلب أو الفشل الكلوي (رأي الخبراء).

أيضا إلى ماء  /سوائل إضافية (رأي الخبراء).
يستهلكون مستويات عالية من البروتين قد يحتاجون ً


مراقبة األفراد لعالمات وأعراض الجفاف بما في ذلك التغير في الوزن ,ورم الجلد ,واخراج البول ,وارتفاع الصوديوم في الدم ,و  /أو األسمولية المحسوبة في المصل (رأي
الخبراء).

إدارة التغذية عند حديثي الوالدة واألطفال
عاما) معرضون بشدة لخطر نقص التغذية بسبب زيادة المتطلبات الغذائية لكل وحدة وزن لتلبية احتياجات النمو الطبيعي ,فضالً عن قلة الشهية
الولدان واألطفال (األفراد حتى سن ً 18
والمتناول الغذائي .باإلضافة إلى ذلك ,يعاني األطفال المعرضون لخطر اإلصابة بالضغط أو المصابون به في الغالب من أمراض مصاحبة حادة أو مزمنة أخرى (بما في ذلك سوء
التغذية) تؤثر على كل من المتطلبات الغذائية والقدرة على امتصاص العناصر الغذائية واستخدامها20-91-11 .
أيضا بمجموعات األطفال .القسم الموجود في هذا الفصل
على الرغم من أن هذا القسم يتضمن توصيات خاصة بالولدان واألطفال ,إال أن المعلومات الموجودة في بقية هذا الفصل تتعلق ً
حول تخطيط الرعاية التغذوية مناسب لرعاية حديثي الوالدة واألطفال .يتضمن القسم الموجود في هذا الفصل حول تناول الطاقة والبروتين لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط

أيضا ذات صلة على نطاق واسع بحديثي
إرشادات حول متطلبات المدخول لألطفال .المناقشة والتوصيات في أقسام الفصل التغذية االصطناعية :التغذية المعوية والحقنية والترطيب هي ً

الوالدة واألطفال.

تقييم التغذية ,واختيار الطريقة المناسبة للتغذية ,والرصد المتكرر ,واستراتيجيات تعزيز المدخول الكافي بطريقة جذابة ,وعند االقتضاء ,المكمالت الغذائية أو الدعم الغذائي ,كلها اعتبارات
مهمة في تعزيز التئام الجروح عند األطفال122 - 121 .
 :4.14إجراء فحص غذائي مناسب للعمر وتقييم لحديثي الوالدة واألطفال المعرضين لخطر إصابات الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ
استخدم أداة فحص غذائية بسيطة وصالحة وموثوقة ومناسبة لفئة السكان من األطفال ( 123رأي الخبراء).
يحتاج األطفال المصابون بأمراض حرجة في العناية المركزة إلى تقييم تغذوي شامل في غضون  48ساعة من القبول (المستوى .)5
أسبوعيا على األقل لألطفال
أعد تقييم المتطلبات الغذائية لحديثي الوالدة المصابين بأمراض خطيرة واألطفال المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط .إجراء تقييم غذائي
ً
المصابين بأمراض خطيرة ( 59123المستوى .)5

لحديثي الوالدة واألطفال في الرعاية الحرجة ,قم بقياس وتوثيق وزن الجسم والطول  /الطول ومحيط الرأس (في األطفال الذين تقل أعمارهم عن  3سنوات) .استخدم درجات  zلمؤشر كتلة
الجسم للعمر لفحص حديثي الوالدة أو األطفال عند أقصى ( 59المستوى .)5
بالنسبة لألطفال الخدج ,اضبطوا وصححوا قياسات عمر الحمل ( 122رأي خبير).
نقاش
يجب على طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية أو غيره من المهنيين الصحيين المؤهلين إجراء فحص وتقييم غذائي مناسب للعمر لتحديد المتطلبات الغذائية لحديثي الوالدة واألطفال
مهما لتمكين التدخل
المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط .يعد التعرف المبكر على حديثي الوالدة واألطفال المصابين بسوء التغذية أو المعرضين لخطر اإلصابة به ًا
أمر ً
الفوري122 .
تم اإلبالغ عن تعريف األكاديمية و الجمعية األمريكية للتغذية الوريدية والمعوية  4لسوء تغذية األطفال في مقدمة هذا الفصل .يسرد الجدول  7.4أدوات فحص وتقييم تغذية األطفال
الشائعة االستخدام.
الجدول  :7.4أدوات فحص وتقييم تغذية األطفال
أداة فحص التغذية
التقييم الغذائي العالمي الذاتي لألطفال

دليل لتحديد حالة خطر

أداة الفرز أو

إصابة الضغط

التقييم

ال

S-A

124

اإلعداد السريري ومستوى األدلة
عاما 125
األطفال في المستشفى الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و ً 18
(المستوى )5
األطفال المصابون بالشلل الدماغي الذين تتراوح أعمارهم بين  1و  12سنة 126

(المستوى )5
أداة فحص تغذية األطفال 127

ال

S-A

عاما في المستشفى
حديثي الوالدة واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الوالدة و ً 16
( 128المستوى )5

أداة فحص لتقييم سوء التغذية عند

ال

S-A

حديثي الوالدة واألطفال في المستشفى من سن  2إلى  7سنوات ( 130المستوى

سوء التغذية لدى األطفال في يوركهيل

ال

S-A

عاما ( 133المستوى
األطفال في المستشفى الذين تتراوح أعمارهم بين  1و ً 16
)5

أداة فحص مخاطر سوء الحالة التغذوية

ال

S-A

عاما ( 135المستوى )5
األطفال في المستشفى منذ الوالدة حتى سن ً 17

األطفال 129

132

)5

األطفال المصابون بإصابة في النخاع الشوكي ( 131المستوى )5

والنمو (سترونغ كيدز) 134

األطفال في المستشفى الذين تزيد أعمارهم عن سنة وال يخضعون للرعاية الحرجة

( 136المستوى )5

عند إجراء فحص غذائي وتقييم لحديثي الوالدة واألطفال ,يمكن استخدام قياسات القياسات البشرية ومخططات النمو لتحديد ما إذا كان الطفل يتطور ضمن أنماط النمو المتوقعة.
119124.
 :4.15لحديثي الوالدة واألطفال الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط والذين يتناولون كمية غير كافية من الفم عن طريق الفم ,ضع في
اعتبارك األطعمة المدعمة أو المكمالت الغذائية المناسبة للعمر أو الدعم الغذائي المعوي أو بالحقن( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ينبغي تفضيل التغذية المعوية على الطرق األخرى لتوفير متطلبات التغذية ( 59المستوى  )5حيثما أمكن ذلك.



التأكد من أن جميع حديثي الوالدة واألطفال يحافظون على نسبة كافية من الترطيب ( 122رأي الخبراء).

نقاش
يجب أن يشارك طبيب أطفال أو اختصاصي تغذية لألطفال أو غيرهم من المهنيين الصحيين المؤهلين في التخطيط لخطة تغذية فردية مناسبة ,وتزويد مقدمي الرعاية باستراتيجيات
لتعزيز المدخول الغذائي .أو نقص التغذية .يجب تحديد تناول الطاقة والبروتين مع مراعاة:


متطلبات النمو والتطور الطبيعي



أي نقص غذائي



االحتياجات المتغيرة المرتبطة باألمراض الخطيرة أو األمراض المصاحبة



االحتياجات المصاحبة اللتئام الجروح

غالبا ما تكون غير موثوقة
يجب أن يتم تقييم إنفاق الطاقة لألطفال المصابين بأمراض خطيرة بانتظام من أجل تحديد احتياجات الطاقة المناسبة .ضع في اعتبارك أن المعادالت القياسية ً
غالبا ما يتم التقليل من متطلبات الطاقة
غالبا ما تُشتق من قياسات عند األطفال األصحاء أو البالغين  122137.لهذه األسبابً ,
في تقدير إنفاق الطاقة لدى األطفال  119137ألنها ً

عند الولدان واألطفال المصابين بجروح مزمنة .ال يمكن إجراء ذلك ,تأكد من أن أي معادلة إنفاق للطاقة تُستخدم لتقدير االحتياجات مناسبة لعمر الطفل والحالة السريرية المناسبة 137.
في مراجعة الدراسات الجماعية التي أجريت على األطفال المصابين بأمراض خطيرة ,تباين الحالة األيضية وبالتالي الطبيعة غير المناسبة من تقديم توصيات بشأن أهداف مدخول محددة
تم تسليط الضوء عليها (المستوى  )5؛  59119ومع ذلك ,فقد تم اقتراح أن تناول الفم يجب أن يكون كافياً لمنع فقدان الوزن والمضاعفات المرتبطة بهدر النيتروجين  139.قد تكون
الزيادات في البروتين والمغذيات الدقيقة مناسبة إذا التئام الجروح ال يتقدم في المسار المتوقع ( 138مرجع الخبراء) .ال توجد أدلة كافية لتقديم توصيات محددة بشأن متطلبات المغذيات
الدقيقة والكلية لحديثي الوالدة واألطفال الذين يعانون من جرح مزمن 59119 .بالنسبة لألفراد الذين يعانون من نقص في تناول الطعام عن طريق الفم أو التغذية المعوية أو الوريدية,
يجب البدء في  139عندما يتوافق مع أهداف الرعاية الخاصة ب األطفال ومقدمي الرعاية غير الرسميين بسبب عدم كفاية األدلة لدعم استخدامها في األطفال ,ال ينصح باستخدام
المغذيات التكميلية المعززة للمناعة (مثل األرجينين والجلوتامين ومضادات األكسدة وما إلى ذلك) في األطفال المصابين بأمراض خطيرة ( 119رأي الخبراء).
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التراجع والحركة المبكرة

المقدمة
مهما في الوقاية من إصابات الضغط 1 .السبب الكامن وراء إصابات الضغط وتكوينها متعدد األوجه ومع ذلك ,بحكم التعريف ,ال يمكن أن
تعد إعادة تموضع األفراد وتعبئتهم
ً
مكونا ً
تتشكل إصابات الضغط دون تحميل أو ضغط على األنسجة .يمكن أن تؤدي فترات الكذب أو الجلوس الممتدة على جزء معين من الجسم والفشل في إعادة توزيع الضغط على سطح
الجسم إلى تشوه مستمر لألنسجة الرخوة ,وفي النهاية تلف األنسجة ( 2انظر الفصل التوجيهي المسببات إلصابات الضغط)
عادة ما يؤدي التحفيز المؤلم الناجم عن الضغط على األنسجة إلى تحفيز الفرد على تغيير وضعه .لذلك ,هناك شاغالن رئيسيان هما قدرة الفرد على الشعور باأللم ,والقدرة الجسدية
ً
الفعلية للشخص على الحركة أو إعادة الوضع .وتعزيز الراحة .تتضمن التعبئة مساعدة أو تشجيع الشخص على التحرك أو التحول إلى وضع جديد .سيحتاج األفراد الذين ال يستطيعون

إعادة وضع أنفسهم إلى المساعدة في هذا النشاط.
تتناول التوصيات الواردة في هذا القسم من الدليل دور إعادة التموضع والتعبئة المبكرة في كل من الوقاية والعالج من إصابات الضغط .التوصيات ذات صلة بجميع األفراد المصابين أو
المعرضين لخطر إصابات الضغط ,ما لم ينص على خالف ذلك .تمت مناقشة إعادة الوضع فيما يتعلق بإصابات ضغط الكعب في فصل توجيهي منفصل ,إصابات ضغط الكعب.
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


كم مرة يجب إجراء إعادة التموضع لتقليل مخاطر إصابات الضغط؟



ما هي المعايير التي يجب استخدامها لتحديد ومراقبة وتيرة الدوران؟



ما هي تقنيات تحديد المواقع األكثر فعالية في إعادة توزيع الضغط ومنع القص؟



هل تؤثر برامج التعبئة المبكرة على معدالت إصابة الضغط؟

إعادة التنظيم العام لجميع األفراد
وفقا لجدول زمني فردي ,ما لم يكن هناك بطالن( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
 :5.1إعادة وضع جميع األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بها ً
التوصية =)

ملخص الدليل
انتظاما يرتبط بانخفاض
أثبتت األدلة المستمدة من دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى األول  2ودراسة أخرى متوسطة الجودة من المستوى  1أن إعادة تموضع األفراد بشكل أكثر
ً
معدل إصابات الضغط .ومع ذلك ,فإن األدلة متضاربة فيما يتعلق باالختالفات المحتملة بين ترددات الدوران المختلفة .أظهرت الدالئل المستمدة من دراستين عاليتين  4و  5وواحدة
متوسطة  6جودة المستوى  1عدم وجود انخفاض كبير في وقوع إصابات الضغط المرتبطة بإعادة الوضع المتكرر .ومع ذلك ,في واحدة من هذه الدراسات عالية الجودة من المستوى ,1
إحصائيا بين ترددات إعادة التموضع
 5ارتبطت جميع نظم إعادة التموضع بحدوث إصابة ضغط أقل من  .٪3.1أفادت دراسة جودة متوسطة المستوى  7 3عن وجود فرق معتد به
ً
المختلفة ,حيث أبلغت عن نسبة معدل حدوث ( 1.12المجال العددي للثقة  CI] 0.52[ ٪95إلى  )2.42إلعادة التموضع المتكرر مقارنة مع إعادة التموضع غير المتكرر.

أظهرت دراسات المستوى  6-2 1أن الترددات المختلفة لتغيير الوضع (على سبيل المثال ,مرتين أو ثالث أو أربع ساعات) كلها فعالة إلى حد ما على األقل .يمكن تفسير االختالفات
المبلغ عنها في وقوع إصابات الضغط لترددات إعادة الوضع المختلفة من خالل نطاق مخاطر إصابة الضغط لألفراد في الدراسات ,وأسطح الدعم المستخدمة .قد تكون المراتب
أيضا من أسطح الدعم المعاصرة .كانت األحداث الضائرة المرتبطة بإعادة الوضع هي احتمال تعرض الفرد أللم متزايد أثناء إعادة التموضع
المستخدمة في الدراسات المبكرة أقل فعالية ً

 8.9.تشير أدلة عالية الجودة من المستوى  1وجودة معتدلة إلى أن أدلة المستوى  3أبلغت عن االلتزام بنظم إعادة التموضع التي تتراوح بين  ٪53و  7-5. ٪82جودة عالية .أظهرت
التحليالت االقتصادية أن تكاليف تنفيذ إعادة الوضع المتكرر في مرافق رعاية المسنين لم تكن كبيرة وكانت مرتبطة بالتحسين في سنوات الحياة المصححة الجودة  1011.أشارت أدلة
المستوى  5إلى أن المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين يولون أهمية كبيرة لفهم المزيد حول دور إعادة الوضع في منع إصابات الضغط 12

بعيدا عن النتوءات العظمية .ومع ذلك ,قد يختلف التشريح الفردي .قد تفرغ بعض المواضع نقاط الضغط لدى فرد ولكنها تكون غير
يؤدي التفريغ األمثل إلى زيادة إعادة توزيع الضغط ً
كافية في تفريغ الضغط لفرد آخر.

اعتبارات التنفيذ


يجب مراعاة الحالة الجسدية والمعرفية والنفسية للفرد ونوع سطح الدعم المستخدم عند التخطيط الحتياجات إعادة الوضع .انظر التوصيات الواردة في هذا الفصل من الدليل
اإلرشادي حول العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم الحاجة إلى إعادة التنظيم وعند تحديد جدول زمني إلعادة التموضع الفردي.



شجع وتثقيف األفراد القادرين على تغيير أوضاعهم بانتظام عندما يكونون في السرير والجلوس .بالنسبة لألفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي ,قم بتوفير التعليم
حول إعادة التأهيل أثناء إعادة التأهيل األولي وبشكل منتظم بعد ذلك (رأي الخبراء).



إنشاء وتوثيق جداول فردية لتخفيف الضغط تحدد تواتر ومدة نوبات الوزن (رأي الخبراء).



إعادة النظر في وتيرة وطريقة تغيير الوضع إذا كان الفرد ال يستجيب كما هو متوقع لنظام إعادة التنظيم (رأي الخبراء) .راجع فصل المبادئ التوجيهية بشأن توصيات تقييم
الجلد واألنسجة الرخوة حول تقييمات الجلد التي يمكن استخدامها لتقييم استجابة الجلد.



سجل متى تم تغيير وضع الفرد ,مع تحديد التردد والموقف المعتمد ,وتضمين تقييم النتيجة (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
يتم إجراء إعادة التموضع لتقليل مدة وحجم الضغط على المناطق الضعيفة من الجسم وللمساهمة في الراحة والنظافة والكرامة والقدرة الوظيفيةً .ا
نظر ألن إعادة الوضع يعتبر تدخالً
ضرورًيا لتخفيف الضغط ,فإن معظم الدراسات ال تقارن إعادة الوضع إلى عدم إعادة الوضع .ومع ذلك ,أجريت تجربة سريرية معشاة (تجربة معشاة ( ) 2العدد =  )838في دار لرعاية
المسنين حيث لم يكن تغيير الوضع القياسي أحد مكونات الرعاية الوقائية الروتينية التي تتلقاها مجموعة التحكم .في هذه الدراسة ,تلقت المجموعة الضابطة (ن =  )576مجموعة من
األسطح الداعمة عالية المواصفات بما في ذلك المراتب المائية ,والمراتب المتناوبة ,وجلود الغنم أو الوسائد الهالمية ولكن لم يتم تغيير الوضع القياسي .تلقت أربع مجموعات تدخل نظم
وقائية تضمنت مجموعة من فترات إعادة التموضع وأسطح دعم مختلفة .تلقت مجموعتان مرتبة رغوية قياسية وتم قلبهما إما كل ساعتين (ن =  )65أو ثالث ساعات (ن =  .)65تلقت
مجموعتان مرتبة من رغوة البولي يوريثان اللزجة المرنة وتم قلبهما أربع ساعات (ن =  )67أو ست ساعات (ن =  .)65كانت نسبة اإلصابة بالفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط
األكبر أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي تلقت تغيير موضع كل أربع ساعات (نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة ] = 0.12؛  ٪95المجال العددي للثقة  0.03إلى ,)0.48
وكانت هناك زيادة كبيرة في وقت إصابة الضغط تطوير مجموعة التدوير كل أربع ساعات مقارن ًة بجميع المجموعات األخرى (ضغط = 0.001) .2ومع ذلك ,كان هناك العديد من
العوامل المربكة ,بما في ذلك التنوع الكبير ألسطح الدعم المستخدمة وامكانية أن الوقت المستغرق في تنفيذ أنظمة إعادة التموضع في مجموعات التدخل المتأثرة على رعاية األفراد في
المجموعة الضابطة (المستوى .)1
في دراسة أجراها مور وآخرون3 )2011( .بين كبار السن في  12مر ًفقا لرعاية المسنين ,تمت مقارنة نظام إعادة التموضع المتكرر (ثالث ساعات) بنظام إعادة التوضيع غير المتكرر
مساء
(كل ست ساعات) .تم تغيير وضع المجموعة التجريبية كل ثالث ساعات باستخدام وضع اإلمالة  30درجة (الجانب األيسر ,الخلفي ,الجانب األيمن ,الخلف) بين الساعة 8
ً
صباحا باستخدام دوران جانبي  90درجة (ن = .)114
مساء و 8
صباحا (ن =  .)99في المجموعة الضابطة ,تلقى المشاركون إعادة ضبط روتينية كل ست ساعات بين 8
والساعة 8
ً
ً
ً
ظلت الرعاية النهارية روتينية لجميع المشاركين .أصيب عدد أقل من المشاركين في المجموعة التجريبية بإصابة ضغط ( ٪3مقابل  ٪11؛ ضغط = , 0.03االرتباط داخل العناقيد
[ ICC] = 0.001؛ نسبة معدل اإلصابة [نسبة معدل اإلصابة ٪] = 0.27 (95مجال عددي للثقة  0.08إلى  ,0.93ضغط =  0.038,معامل االرتباط =  .) 0.001كان معدل
األرجحية إلصابة الضغط في المجموعة التجريبية  CI 0.067 ٪95( 0.243إلى  ,0.879ضغط = 0.034) .3قد ال يتم اعتبار التكرار الست ساعات إلعادة التموضع في
المجموعة الضابطة رعاية قياسية في العديد من المرافق (المستوى .)1
استكشفت العديد من الدراسات  7-4تأثير ترددات تغيير الوضع المختلفة على حدوث إصابة الضغط في رعاية المسنين والرعاية الحادة وبيئات الرعاية الحرجة ,ولكنها أبلغت عن نتائج
متضاربة .في وضع الرعاية الحرجة ,مانزانو وآخرون6 )2014( .مقارنة إعادة التموضع كل ساعتين أو أربع ساعات بين األفراد الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية (ن =  .)164تم
تغيير وضع المشاركين إما ساعتين أو أربع ساعات في ثالثة أوضاع (وضع اإلمالة لليسار واليمين بمقدار  30درجة باإلضافة إلى االستلقاء بارتفاع  30درجة) .لم يالحظ أي فرق كبير
في وقوع إصابات الضغط بين مجموعة الدوران كل ساعتين ( )٪10.3ومجموعة األربع ساعات ( ٪13.4؛ نسبة الخطر غير المعدلة [ CI 0.46٪HR] 0.89, 95إلى  ,1.71ضغط
= .) 0.73على الرغم من توقف إعادة الوضع بالنسبة ألولئك الذين يعانون من عدم استقرار الدورة الدموية أو الجهاز التنفسي ,فإن االمتثال للنظام المعين لم يختلف بشكل كبير بين
أيضا إلى القوة اإلحصائية لقياس تأثير مهم سريرًيا (المستوى .)1
المجموعتين (كالهما حوالي  .)٪60كما هو الحال مع فاندروي  ,(2007) 4هذه الدراسة المعشاة ذات الشواهد تفتقر ً
جميعا على مرتبة إسفنجية مرنة .في مجموعة التدخل ,تم تغيير أوضاع األفراد للتناوب لمدة ساعتين في وضع
شخصا في رعاية المسنين حصلوا
فاندروي  2007تبع  4أشخاص 235
ً
ً
جانبي وأربع ساعات في وضع ضعيف .تم تغيير وضع المجموعة الضابطة كل أربع ساعات ,أوالً في وضع جانبي ثم في وضع االستلقاء .لم يكن هناك فرق معتد به إحصائياً في

حدوث الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر ( ٪16.4مقابل  ,٪21.2ضغط = .) 0.40ومع ذلك ,لم تقم الدراسة بتجنيد عدد كاف من المشاركين لتلبية القوة المطلوبة 4
أيضا في أحد أماكن رعاية المسنين ,إلى تحديد تكرار تغيير الوضع األمثل لكبار السن
(المستوى  .)1سعت دراسة بيرجستروم وآخرون  (2013) 5تحول لخفض القرحة التي أُجريت ً
(العدد =  .)942تم تخصيص السكان المعرضين لخطر متوسط أو مرتفع إلصابات الضغط وفًقا لمقياس برادن بشكل عشوائي باستخدام تصنيف المخاطر إلى جدول زمني إلعادة
التموضع لمدة ساعتين أو ثالث أو أربع ساعات .تم وضع جميع األفراد على مراتب رغوية عالية الكثافة ,على الرغم من اختالف نوع المراتب باختالف مواقع الدراسة .لم يكن هناك فرق

إحصائيا في
معنوي في وقوع إصابة الضغط وفًقا لنظام إعادة التموضع ( 2ساعة ٪2.5 ,؛  3ساعات ٪0.6 ,؛  4ساعات ,٪3.1 ,ضغط = ,) 0.68كما لم يكن هناك فرق معتد به
ً
الوقوع إصابات الضغط بين الفئات المعرضة للخطر المرتفع والمتوسط (ع =  .)0.79اقتصرت الدراسة على ثالثة أسابيع واعتمدت على التوثيق وفحوصات الدقة الشهرية لتحديد ما إذا

كان هناك امتثال لألنظمة المعينة (المستوى .)1
استنادا إلى درجة برادن
في دراسة جماعية تبحث في االرتباط بين تغيير الوضع بشكل متكرر ووقوع إصابات الضغط في بيئة الرعاية الحادة ,كان لدى  7أفراد معرضين لخطر كبير
ً
سكيل نسبة أقل من إصابات الضغط إذا تم تحويلهم بشكل متكرر (نسبة العائد الداخلي =  CI 0.08 ٪95 ,0.39إلى  .)1.84في هذه الدراسة التي استمرت ثالثة أسابيع ,تم اعتبار
يوميا .اعتمد المحققون على وثائق التمريض كمؤشر وحيد على أن الفرد قد تم تغيير موضعه (المستوى .)3
ًا
الدوران
متكرر إذا كان هناك ما ال يقل عن  12عملية إعادة تموضع ً
جدا من الحاالت الطبية التي تؤدي فيها الحركة إلى زعزعة استقرار حالة األشخاص المصابين بأمراض خطيرة ,فقد ال يكون من اآلمن تحويل الفرد  13.وقد تم
بالنسبة لعدد محدود ً
تضمين التوصيات الخاصة بإعادة وضع األفراد المصابين بأمراض خطيرة في هذا الفصل.

قد يعاني العديد من األفراد من بعض القيود على الحركة ولكنهم ال يزالون قادرين على إعادة توزيع الضغط بشكل فعال .على سبيل المثال ,يمكن لمعظم األفراد المصابين بإصابات
النخاع الشوكي المشاركة بنشاط في إعادة توزيع الضغط من خالل إعادة التموضع ,إال إذا كان لديهم أمراض مصاحبة تتداخل مع حركة السرير والجلوس .يجب تعليم حركة السرير
(على سبيل المثال ,التدحرج ,واالستلقاء على الجانب ,والوضعية االنبطاحية ,والوضعية المستلقية) واعادة توزيع الوزن أثناء الجلوس (التغيير ,واعادة تموضع الحوض والساق) أثناء إعادة
التأهيل األولي ثم إعادة تدريبها وتقويتها أثناء عمليات اإلدخال المستمرة والتواصل مع المهنيين الصحيين .يتضمن فصل الدليل اإلرشادي "جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم" أدلة على
احتياجات واستراتيجيات التعليم.
تغيير موضع التردد
 :5.2تحديد تكرار تغيير الوضع مع مراعاة مستوى نشاط الفرد والقدرة على إعادة الوضع بشكل مستقل( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
دليال على أنه عندما يمكن لألفراد تغيير وضعهم بشكل مستقل ,فإنهم ال يعانون من إصابات الضغط .أظهرت الدراسة أن األفراد أعادوا
قدمت دراسة متوسطة الجودة من المستوى ً 15 4
وضعهم في غضون أربع ساعات .أظهر دليل غير مباشر من الدراسات القائمة على المالحظة  19-16أن العديد من البالغين في المستشفى متنقلون ونشطون بشكل مستقل .يغير
األفراد الذين تمت مالحظتهم أوضاعهم بانتظام في السرير (أو في الكرسي إذا كانوا مقيدين بالكرسي المتحرك) .صنفت إحدى الدراسات البالغين في المستشفى على أنهم خاملون على
الرغم من أنهم استمروا في أداء النشاط الذاتي بشكل متكرر .يساعد فهم مستوى نشاط الفرد وقدرته على إعادة وضع نفسه في تحديد تواتر ومقدار المساعدة التي يحتاجون إليها في إعادة
التهيئة.
اعتبارات التنفيذ


إجراء تقييم لمستوى نشاط الفرد وقدرته على إعادة الوضع بشكل مستقل كجزء من كل تقييم للمخاطر  28-20.تمت مناقشة المعلومات المتعلقة بمؤشرات التنقل والنشاط في
الفصل التوجيهي عوامل الخطر وتقييم المخاطر.



التأكد من أن إعادة التموضع الذاتي فعالة في تفريغ البروزات العظمية بشكل كاف (رأي الخبراء) .ارجع إلى التوصية  5.14لمزيد من المناقشة حول مناورات تخفيف الضغط
التي يمكن استخدامها من قبل األفراد القادرين على تغيير الوضع الذاتي في وضع الجلوس.



إدراك أن بعض األفراد قد يتلفون األنسجة مع الحركة المفرطة .على سبيل المثال ,يمكن لألفراد الذين يعانون من اإلثارة أو الذين يسحبون بانتظام عند إعادة ضبط الوضع
الذاتي أن يعرضوا الجلد واألنسجة لقوى القص (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة

عند التخطيط لجدول إعادة تموضع الفرد ,من المهم أوالً تقييم مخاطر إصابات الضغط ,مع إيالء اهتمام خاص لمستوى النشاط والحركة ,ألن األفراد الذين يعانون من قلة النشاط والحركة
هم أكثر عرضة لضرر إصابات الضغط.
استكشفت سلسلة حاالت محتملة مدتها  3أشهر أجريت في بيئة رعاية حادة  15ما إذا كانت إعادة ضبط الوضع الذاتي من قبل األفراد (ن =  )112كافية لمنع إصابات الضغط .تم
استخدام نظام رسم خرائط الضغط المستمر الكتشاف توزيع الضغط لألفراد الذين لديهم القدرة على التحرك في السرير دون مساعدة .فقط اثنان من المشاركين كان لديهم مدة أربع ساعات
عاما و ٪75
أو أكثر بدون حركة ,مما يشير إلى أن إعادة التموضع الذاتي تحدث بانتظام .لم يتعرض أي فرد إلصابة ضغط .ومع ذلك ,كان  ٪61من المشاركين تقل أعمارهم عن ً 65
نسبيا لإلصابة بالضغط .باإلضافة إلى ذلك ,تمت متابعة  ٪84من المشاركين لمدة
لديهم درجة برادن سكيل أعلى من  ,18مما يشير إلى أن مجتمع الدراسة كان لديه خطر منخفض ً

 24ساعة أو أقل (المستوى .)4

دليال على العالقة بين حدوث إصابة الضغط
يقدم عدد من الدراسات  19-16أدلة غير مباشرة تحلل األفراد القادرين على إعادة الوضع الذاتي .على الرغم من أن هذه الدراسات ال تقدم ً
والنشاط ,إال أنها توفر معلومات حول أنماط إعادة وضع األفراد في مجموعة متنوعة من اإلعدادات السريرية.
ماكينيس  (2013) 18أثبت أن األفراد في المستشفى (ن =  )26الذين تم تقييمهم على أنهم معرضون لخطر اإلصابة بالضغط يعيدون وضعهم بانتظام على مدار اليوم .أظهرت بيانات
الحركة التي تم جمعها من قبل المراقبين المدربين أن متوسط عدد التغييرات في الموضع كان ( 3.0اي كيو ار  , 2.50النطاق من  1إلى  )9في الوردية اليومية( 4.0 ,اي كيو ار
 ,3.0النطاق من  0إلى  )7في نوبة بعد الظهر و  4.0مرات (اي كيو ار  , 3.0النطاق  )1إلى  )8بين عشية وضحاها .افترض المشاركون في المقام األول وضعية االستلقاء (من
 46درجة إلى  90درجة) أو جلسوا خارج السرير في الجزء األول من اليوم وشوهدوا في كثير من األحيان في وضع االستلقاء ( 1درجة إلى  45درجة) في الجزء األخير من اليوم 18
مشاركا في المستشفيات ودور رعاية المسنين ,كالمان وآخرون )2015( .استكشفت  29العوامل المرتبطة بإعادة التموضع التي يسببها طاقم التمريض,
(المستوى  .)5في تحليل 52
ً
باإلضافة إلى تردد الحركة العفوية للفرد .كان هناك تباين كبير في وتيرة الحركات العفوية خالل النهار (المتوسط  Q1 5 ,16إلى ( )Q3 52الوسيط  Q1 4 ,10إلى  .)Q3 33كانت
المسكنات مرتبطة بشكل إيجابي بتردد الحركة العفوي وكان للمضادات النفسية ارتباط سلبي بإعادة الوضع الذاتي .لم تثبت أي عالقة بين التغيير الذي يستحثه الموظفون وتواتر الحركة
التلقائية ؛ ومع ذلك ,فإن الممرضات في كثير من األحيان يعيدون وضع األفراد الذين تم تقييمهم على أنهم معرضون لخطر اإلصابة بالضغط العالي (المستوى  .)5تشابوير وآخرون
فردا في المستشفى معرضين لخطر اإلصابة بالضغط (ن =  )84من أجل وصف أنماط النشاط البدني (مدة النشاط ,وتكرار تغيير الوضع) .ارتدى
( )2015تمت مالحظة ً 16
المشاركون ذوو الحركة المحدودة جهاز مراقبة النشاط البدني لمدة  24ساعة متواصلة .أظهرت البيانات أن معظم الوقت قد تم إنفاقه في نشاط مستقر ( ,)٪3 ± ٪94على الرغم من أن

متوسط عدد تغيرات الوضع (تغيير الوضع على األقل  10درجات لمدة خمس دقائق أو أكثر) كان  94مرة خالل  24ساعة (النطاق  11إلى  16. )154تشير هذه النتائج إلى أن
أخير,
ًا
إعادة تموضع األفراد ذوي درجة معينة من تقييد الحركة تتم بانتظام ؛ ومع ذلك ,لم يكن معروًفا ما إذا كان قد تم إجراء ذلك بشكل مستقل أو بمساعدة (المستوى .)5

 .Sonenblum et alراجع ( 19 )2016نمط التموضع الذاتي لألفراد المصابين بإصابة في النخاع الشوكي ( )SCI, n = 28والذين كانوا يتنقلون بشكل مستقل على الكراسي
المتحركة .تم تغيير وزن األفراد بمعدل  2.2 ± 2.4مرة في الساعة وقاموا بتخفيف الضغط بمعدل  0.5 ± 0.4مرة في الساعة .تمثّل أنماط إعادة التموضع هذه في المقام األول أفرًادا

يوميا  19.ولم يكن من الواضح ما إذا كان مدى إعادة التموضع يوفر راحة مناسبة
ًا
عاما كانوا نشطين في كراسيهم المتحركة لمدة تتراوح بين أربع وعشر ساعات ً
ذكور بمتوسط عمر ً 41
لألنسجة.

 :5.3تحديد وتيرة إعادة التموضع مع مراعاة الفرد:


تحمل الجلد واألنسجة



الحالة الطبية العامة




أهداف العالج الشاملة
الراحة واأللم.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تقييم حالة جلد الفرد بانتظام والراحة العامة .أعد النظر في تكرار وطريقة إعادة الوضع إذا كان الفرد ال يستجيب كما هو متوقع لنظام إعادة الوضع (رأي الخبراء).



الرجوع إلى فصل تقييم الجلد واألنسجة للحصول على توصيات قائمة على األدلة لتقييم تحمل الجلد واألنسجة.



تقييم الحاجة إلى التسكين قبل إعادة التموضع المجدول .عند الحاجة ,عالج الفرد مسبًقا قبل  20إلى  30دقيقة من المساعدة في إعادة الوضع .ارجع إلى فصل تقييم األلم
وادارته للحصول على توصيات قائمة على األدلة حول تقييم وادارة األلم.

نقاش
دائما على بعض مناطق الجلد .لذلك يجب أن يحدث الدوران واعادة التوزيع إلعادة توزيع الضغط بانتظام .قد يختلف
ال يوجد سطح دعم يوفر
ً
تخفيفا كامالً للضغط .يتم تطبيق الضغط ً
دائما تردد الدوران .قد يحتاج األفراد المعرضون للخطر والذين يعانون من
تواتر الدوران مع قدرة إعادة توزيع الضغط لسطح الدعم ؛ ومع ذلك ,يجب أن توجه استجابة الفرد للضغط ً

ضعف تحمل األنسجة إلى تحول أكثر تك ار ار

يساعد التقييم المتكرر لحالة الجلد لدى الفرد على تحديد العالمات المبكرة لتلف الضغط في الوقت المناسب ,وبالتالي تحمله لنظام إعادة الوضع .يشير عدد من الدراسات التنبؤية من
المستوى  1والمستوى  )34-30( 2إلى أن التغيرات الجلدية مرتبطة بزيادة مخاطر إصابات الضغط .تراوحت نسبة األرجحية لتطوير إصابة من الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابة ضغط
مكن تقييم
أكبر عند تحديد حمامي غير قابلة للتحلل من  ٪95( 3.25المجال العددي للثقة  2.17إلى  30 )4.86إلى  ٪95( 7.98المجال العددي للثقة  2.36إلى ُ 32. )39.97ي ّ
الجلد المهنيين الصحيين من ضبط إعادة التموضع (والتدخالت األخرى) لمنع إصابات الضغط .في حالة حدوث تغييرات في حالة الجلد ,يجب إعادة تقييم خطة رعاية إعادة الوضع.

محمر من نوبة تحميل سابقة قد يتضرر ويخضع الستجابة التهابية أو ربما ال يزال في طور
ًا
يعد التقييم المستمر للجلد ضرورًيا للكشف عن تلف الجلد اإلضافي .الجلد الذي ال يزال
إعادة ضخ األنسجة .تم إثبات استجابات فرط الدم التفاعلية البطيئة و  /أو المتضائلة في األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ,بما في ذلك كبار السن 37-35 ,األفراد المصابين

مصابا بداء السكري 42-40 ,واألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي .يكون معدل ضخه أبطأ بعد تفريغ المنطقة ,وقد يكون ضخه في نهاية
مدخنا39 ,
بأمراض خطيرة38 ,
ً
ً
المطاف غير كاف لتعويض دين األكسجين الناتج خالل فترات التحميل .قد يحتاج هؤالء األفراد إما إلى وقت استرداد أطول قبل إعادة تحميل سطح الجسم و  /أو سطح دعم مع إعادة

توزيع ضغط أفضل.
يمكن أن تؤثر الحالة الطبية العامة على عدد المرات التي يمكن فيها تغيير وضع الفرد .قد يعاني األفراد المصابون بأمراض خطيرة من ضيق التنفس أو عدم استقرار الدورة الدموية ما لم
أيضا مراعاة أهداف العالج الشاملة للفرد .على سبيل المثال ,قد تعني بعض الحاالت الطبية ,مثل اضطرابات الجهاز التنفسي أو القلب ,أن الفرد
يتم الحفاظ على وضع معين .من المهم ً
ديناميكيا ما لم يتم االعتناء به في وضع معين.
مصابا بضيق في التنفس أو غير مستقر
يصبح
ً
ً

عند تحديد تواتر تغيير الوضع ,ينبغي النظر في تجربة الفرد لأللم ,بما في ذلك الراحة واأللم في وضع واحد وأي ألم يعاني منه أثناء إعادة الوضع ) .أظهر أن األلم يحدث أثناء تغيير
أيضا في دراسة
الوضع .كان متوسط األلم على مقياس تقييم رقمي مكون من  11نقطة أثناء إعادة التموضع ( 3.18 ± 4.9المستوى  .)5تم اإلبالغ عن تجربة األلم أثناء إعادة الوضع ً

نوعية أجريت على األفراد المصابين بالتصلب المتعدد واصابات الضغط .أبلغ المشاركون عن ألم أثناء الحركة وألم متعلق بمعدات إعادة الوضع ( 9المستوى  .)5الراحة ذات أهمية
قصوى وقد تحل محل إعادة الوضع الوقائي لألفراد الذين يموتون بنشاط أو لديهم ظروف تجعلهم يتمتعون بموقف واحد فقط من الراحة.
 :5.4تنفيذ استراتيجيات تذكير إعادة التنظيم لتعزيز االلتزام بنظم إعادة التنظيم( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أثبتت دراستان من المستوى األول ,واحدة بجودة عالية  47واألخرى متوسطة الجودة  ,48أن التدخل المرتكز على المرفق يمكن أن يحسن االمتثال المهني الصحي مع إعادة التموضع,
مما يؤدي إلى تقليل وقوع إصابات الضغط .يمكن ألنظمة التغذية الراجعة السمعية أو المرئية (في الدليل  -أجهزة استشعار المريض القابلة لالرتداء  47والدقات الموسيقية  )48أن
تستدعي المهنيين الصحيين لاللتفاف أو إجراء إعادة التوجيه المطلوبة .تمت زيادة امتثال المهنيين الصحيين إلعادة التموضع بشكل ملحوظ بنسبة  ٪20عندما تم تنفيذ التدخل في إحدى
الدراسات  47.كان االمتثال ألنظمة إعادة التموضع دون المستوى األمثل ,وتم اإلبالغ عنه عند  ٪67في دراسة نفذت نظام تذكير على مستوى المنشأة 47 ,مع األدلة غير المباشرة
التي تشير إلى جنس الفرد ومؤشر كتلة الجسم ( )BMIوالعمر ودرجة مقياس برادن تؤثر على معدالت االمتثال  49.من المرجح أن تختلف متطلبات الموارد والجدوى على نطاق واسع
بناء على نوع التدخل المختار وموقع المنشأة.
ً
اعتبارات التنفيذ


حدد نظام تذكير بإعادة تحديد الموضع (على سبيل المثال ,نظام صوتي أو مالحظات مرئية) تم تخصيصه وفًقا إلعداد الرعاية( .رأي خبير)



تم استخدام أنظمة التذكير بنجاح كمكون في حزمة تحسين الجودة متعددة األوجه ( 53-50راجع فصل المبادئ التوجيهية حول تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات
السريرية).

مناقشة األدلة
يشير عدد من الدراسات  449إلى أن التزام المهنيين الصحيين بنظم إعادة التوجيه يمكن أن يكون أقل من األمثل .بيكهام وآخرون ( 49 )2018دراسة وصفية ثانوية حول بيانات
التحويل التي تم الحصول عليها من تجربة سريرية معشاة أجريت في الرعاية الحرجة .تم الحصول على بيانات حول حجم زاوية الدوران أو وقت إزالة الضغط لألفراد (ن = )555
باستخدام مستشعر قصي يمكن ارتداؤه .تم تصنيف الدور على أنه تم إجراؤه عند بلوغ زاوية أعلى من  20درجة والحفاظ عليها لمدة دقيقة واحدة على األقل بعد الدوران .تم تسجيل
االمتثال بنسبة  ,٪ 54مع وصول  ٪ 39من المنعطفات الملحوظة إلى الحد األدنى للزاوية و  ٪ 38من األفراد ظلوا في وضعهم لمدة  15دقيقة على األقل (إزالة الضغط) .كانت
الممرضات أقل عرضة للتوافق مع نظام إعادة التموضع لألفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع ,وذوي الدرجة المنخفضة من مقياس برادن وللذكور .النتائج التي أبلغ عنها بيكهام
وآخرون 49 )2018( .كانت مشابهة لتلك الخاصة بـ فاندروي  (2007), 4الذين أفادوا بااللتزام بنظم إعادة تحديد الوضع لمدة ساعتين وأربع ساعات من قبل المهنيين الصحيين في
بيئة رعاية المسنين بنحو ٪60
مصمما لحث الممرضات والموظفين المساعدين على تغيير أو
تدخال
تم تطوير التدخالت لتعزيز امتثال المهنيين الصحيين لنظم إعادة التموضع .ياب وآخرون 48 )2013( .جرب
ً
ً
شهر معشاة ذات شواهد أجريت في عشرة مرافق رعاية طويلة األجل (العدد =  .)1928تم تسليم التدخل ,الذي يتكون من إشارات موسيقية يتم
تشجيع التعبئة لألفراد كل ساعتين في ً 12ا
شهر .قدمت أربعة مرافق تحكم رعاية قياسية لمدة ستة أشهر ,ثم قدمت التدخل لمدة ستة
تشغيلها عبر نظام اإلعالن العام كل ساعتين خالل ساعات النهار ,في أربعة مرافق لمدة ً 12ا
شهر .كانت نسبة األرجحية إلصابة ضغط جديدة أقل في مرافق التدخل (ع =  )0.08بالنسبة
أشهر .هناك مرفقان آخران يوفران رعاية قياسية لفترة الدراسة الكاملة التي تبلغ ً 12ا

لتقديرات مجموعة البيانات الدنيا (الحد األدنى لمجموعة البيانات ( 2.0وكانت أقل بشكل ملحوظ (ع =  )0.05لتقييم الحد األدنى لمجموعة البيانات  .3.0اقترح متوسط نسب األرجحية
احتماال بنسبة  ٪45من األفراد في مرافق المقارنة لتطوير إصابة ضغط جديدة (المستوى .)1
أن األفراد في مرافق التدخل كانوا أقل
ً
إشارات إلجراء إعادة التموضع ,بما في ذلك ساعة دوران بصرية موضوعة بجانب السرير ( 53المستوى  ,)2واإلشارات الموسيقية التي يتم عزفها في المنشأة ( 51 50المستوى ,)2
والمالحظة المرئية التي تشير إلى سرير األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ( 52المستوى  )2تم تضمينها كمكونات في برامج تحسين الجودة الشاملة متعددة األوجه .ومع ذلك,
من الصعب تحديد المساهمة في الحد من إصابات الضغط من هذه التدخالت الفردية بسبب العديد من مبادرات الوقاية المستخدمة في حزم الوقاية من إصابات الضغط .تم تضمين مزيد
من المناقشة في الفصل التوجيهي "تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية".
جهاز لرسم
ًا
استكشفت تجربتان  54 47استخدام المستشعرات وبيانات التغذية المرتدة لمساعدة المهنيين الصحيين على االلتزام بنظام إعادة التموضع .في إحدى الدراسات ,تم وضع 54

الخرائط بالضغط تحت األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط (درجة مقياس برادن < )12وتم نقل صور الضغط إلى الشاشة .انطلق جرس اإلنذار في محطة الممرضات
في فترة زمنية محددة من قبل المنشأة (في هذه الدراسة ,كل ساعتين) .عندما تم تعزيزه من خالل التعليم المنتظم واجتماعات الموظفين اإللزامية ,زاد النظام من وتيرة التغيير من 240
دقيقة إلى  164دقيقة في المتوسط .ومع ذلك ,لم تبلغ الدراسة عن تأثير التدخل على وقوع إصابة الضغط (المستوى  .)5بيكهام وآخرون ( 47 )2018أجرى تجربة سريرية معشاة كبيرة
(العدد =  )1,312في وحدتين للعناية المركزة ( )ICUsلتقييم ما إذا كان المستشعر القابل لالرتداء يعزز ممارسات التحول المثلى من خالل زيادة امتثال المتخصصين الصحيين ألنظمة
موضوعا على عظم القص ينقل البيانات المتعلقة بوضع الفرد ,مما يسمح بتحليل وتيرة ومدى إعادة
مستشعر
ًا
إعادة الوضع ,وبالتالي منع إصابات الضغط .ارتدت مجموعة التدخل
ً
التموضع .تعرضت المجموعة التي ترتدي المستشعر إلصابات ضغط أقل بكثير من المجموعة الضابطة التي تتلقى الرعاية المعتادة ( ٪0.7مقابل  ,٪2.3نسبة أرجحية مخفضة =

إحصائيا في مجموعة التدخل ( ٪67مقابل
 ٪0.33, 95المجال العددي للثقة  0.12حتى  ,0.90ضغط = .) 0.031كان إجمالي الوقت مع االلتزام بالتحول أعلى بشكل ملحوظ
ً

وضوحا لدى األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ( )٪67مقابل  ,٪47ضغط
 ,٪54المجال العددي للثقة  0.08 ٪95إلى  ,0.13ضغط < ,)0.001وكان التأثير أكثر
ً
إحصائيا بين المجموعات (ضغط >
مختلفا
< .)0.001ومع ذلك ,فإن تحويل الحجم والوقت مع تخفيف الضغط المناسب على األنسجة (في هذه الدراسة 15 ,دقيقة على األقل) لم يكن
ً
ً
 0.05لكليهما) (المستوى .)1

تقنيات إعادة التموضع
 :5.5أعد وضع الفرد بطريقة تحقق التفريغ األمثل لجميع البروزات العظمية وأقصى إعادة توزيع للضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ



تحقق من جميع نقاط الضغط عند إعادة وضع الفرد للتأكد من أن الضغط قد تم تفريغه بشكل مناسب وفًقا ألهداف إعادة الوضع (أي تحقق من أن نقاط الضغط تتلقى
الراحة التي تهدف إعادة التموضع إلى توفيرها) (رأي الخبراء).



عند إعادة تموضع األفراد في وضع الكذب الجانبي الجانبي ,قم بإفراغ المنطقة العجزي العصعصية دون الضغط على المدور (رأي الخبراء).



علم األفراد القادرين على توفير بعض أو كل وسائل تخفيف الضغط الخاصة بهم لتغيير الوضع بشكل صحيح والقيام بمناورات تخفيف الضغط أو غيرها من مناورات تخفيف
الضغط حسب االقتضاء (رأي الخبراء).



انتبه بشكل خاص إلى كعب الفرد ,والذي يمكن أن يتعرض عن غير قصد للضغط المستمر حتى عندما يتم تغيير وضع الفرد بشكل متكرر .يقدم فصل الدليل اإلرشادي
"إصابات ضغط الكعب" توصيات مسندة باألدلة حول إعادة تموضع الكعبين.




كثير ما يتم تغيير موضع الرأس (رأي الخبراء).
في األفراد الذين يخضعون للتخدير والتهوية ,وخاصة حديثي الوالدة والرضعً ,ا
تجنب وضع الفرد مباشرة على األجهزة الطبية ,مثل األنابيب وأنظمة الصرف أو األجسام الغريبة األخرى .يقدم فصل الدليل اإلرشادي الخاص بإصابات الضغط المرتبطة
باألجهزة توصيات قائمة على األدلة ذات صلة بإعادة الوضع.

اعتبارات إضافية لألفراد المصابين بإصابة ضغط


تجنب وضع الفرد على بروز عظمي مع حمامي موجودة غير قابلة للتحلل (رأي الخبراء).

نقاش
عند اختيار منصب للفرد ,من المهم تقييم ما إذا كان الضغط قد تم تخفيفه بالفعل أو إعادة توزيعه .على سبيل المثال ,من الممكن وضع الفرد عن غير قصد في وضع بحيث تتعرض
مناطق أصغر من الجسم ,مثل الكعب ,للضغط باستمرار .سيشير تقييم حالة جلد الفرد إلى مناطق الجسم التي تتعرض لضغط مستمر .الحمامي غير القابلة للتحلل هي مؤشر على
العالمات المبكرة لتلف الضغط .سيؤدي استمرار الوضع على حمامي غير قابلة للكسر إلى تفاقم الضرر ويؤدي إلى إصابات ضغط أكثر خطورة.
من الممكن وضع شخص عن غير قصد مباشرة فوق أنبوب أو نظام تصريف أو جسم غريب آخر (على سبيل المثال ,أواني األكل ,وأجهزة التحكم عن بعد) .سيؤدي ذلك إلى منطقة
مبكر بما فيه الكفاية ,ستؤدي إلى حدوث إصابة في الضغط .من المهم التحقق من أن األفراد ال يكذبون مباشرة على جهاز طبي أو جسم
ضغط موضعية ,والتي ,إذا لم يتم تصحيحها ًا
غريب (انظر فصل إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز).

 :5.6إعادة وضع الفرد لتخفيف الضغط أو إعادة توزيعه باستخدام تقنيات ومعدات المناولة اليدوية التي تقلل االحتكاك والقص( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أفادت دراسة واحدة منخفضة الجودة على المستوى  255عن معدالت أقل إلصابات الضغط المرتبطة بألواح دوران منخفضة االحتكاك مقارنة بتقنية الدوران القياسية .قدمت دراسة واحدة
متوسطة الجودة من المستوى  56 4دليالً على أن وقوع إصابات الضغط يقل بحوالي  5إلى  ٪7في المرافق التي توفر المزيد من معدات المناولة اليدوية التي تعمل بالطاقة .كان األفراد
في المرافق التي تحتوي على عدد أقل من أجهزة الرفع الميكانيكية أكثر عرضة للتقييم على أنهم محاصرون ,مما يزيد من مخاطر إصابتهم بالضغط .ومع ذلك ,ارتبط وجود المزيد من
المصاعد الميكانيكية التي تعمل بالطاقة بزيادة صغيرة ولكن ذات داللة إحصائية في حوادث السقوط ,والتي تُرجمت إلى زيادة معدل الكسور  56.لم يكن هناك دليل متاح على متطلبات
الموارد أو القبول لألفراد أو مقدمي الرعاية لهم.
اعتبارات التنفيذ


تجنب السحب عند تغيير وضع الفرد ألن هذا قد يؤدي إلى االحتكاك والقص (رأي الخبراء).



استخدام معدات النقل والمناولة لتغيير وضع الفرد .تساعد المعدات المناسبة في رفع الفرد وتقليل السحب غير المقصود (رأي الخبراء).



تعزيز الراحة عند تغيير أوضاع األفراد (رأي خبير) .ارجع إلى التوصية  11.3في الفصل التوجيهي لتقييم األلم وعالجه لمزيد من المناقشة حول دور إعادة الوضع في إدارة
ألم إصابات الضغط وفي موازنة الراحة واعادة الوضع في نهاية العمر.




خصيصا لهذا الغرض (رأي الخبراء).
ال تترك معدات النقل والمناولة تحت األفراد بعد االستخدام ,ما لم تكن المعدات مصممة
ً
قد تكون معدات النقل والمناولة المصنعة من األقمشة المصممة لتقليل مخاطر إصابات الضغط متاحة  57.يقدم فصل المبادئ التوجيهية الخاص بالعناية الوقائية بالبشرة
دليالً على األقمشة منخفضة االحتكاك.



تزويد األفراد باألجهزة المساعدة لتعزيز حركتهم في السرير والجلسة ( 14رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
تحدث إصابات الضغط بسبب التحميل الميكانيكي المستمر وقوى القص .يجب استخدام مبادئ المناولة اليدوية اآلمنة التي تمنع تعرض الجلد للضغط وقوى القص لضمان سالمة كل
أبدا جر األفراد أثناء النقل أو إعادة الوضع .بدالً من ذلك ,استخدم األجهزة والتقنيات التي تقلل من مخاطر االحتكاك والقص (على سبيل المثال,
من الفرد والمهني الصحي .ال ينبغي ً
المصاعد الميكانيكية ,وألواح النقل ,والمصاعد التي تتسع لشخصين إلى أربعة أفراد ,وميزات المساعدة على الدوران على األسرة) .ارتبط استخدام صفيحة دوران منخفضة االحتكاك لتغيير

وضع األفراد في وحدة الصدمات (ن =  )59بمعدل أقل إلصابات الضغط مقارنة بالوضعية باستخدام تقنيات المناولة اليدوية القياسية ( ٪20مقابل  ,٪3.4ضغط = .) 0.04ومع ذلك,
يمكن أن تكون نتائج الدراسة قد تأثرت باستخدام مساعدات تحديد المواقع المختلفة (أي أسافين ووسائد ذات جودة مختلفة) بين المجموعات (المستوى  .)2أفاد مسح مقطعي لـ  271من
مرافق الرعاية طويلة األجل عن انتشار أقل بكثير إلصابات الضغط لدى األفراد المعرضين لمخاطر عالية في المرافق التي تحتوي على أكثر من ثمانية مساعدات للرفع الميكانيكي
بالطاقة مقارنة بالمرافق التي لديها أربعة أو أقل من مساعدات رفع ميكانيكي كهربائي  ٪(14.94مقابل  ,٪9.74ضغط < .)0.001تضمنت القيود المنهجية للدراسة االختيار الذاتي
ذاتيا ( 56المستوى .)4
للمرافق المشاركة واالعتماد على البيانات المبلغ عنها ً
قد تؤدي معدات النقل والمناولة إلى إنشاء مناطق من الضغط الموضعي مما يؤدي إلى تلف األنسجة اإلضافي .وقد يؤدي الجلوس المطول على حبال النقل إلى زيادة الح اررة والرطوبة
خصيصا
والضغط .قد تتداخل مادة الرافعة مع صفات إعادة توزيع الضغط لسطح الدعم .وبالتالي ,ال ينبغي أن تظل أجهزة النقل تابعة للفرد بعد االستخدام ,ما لم يتم تصميم المعدات
ً
لهذا الغرض (على سبيل المثال ,المنسوجات منخفضة االحتكاك ,كما تمت مناقشته في فصل العناية الوقائية بالبشرة).

قد ال يزال العديد من األفراد الذين يعانون من ضعف في الحركة قادرين على المشاركة بنشاط في إعادة التموضع ,على سبيل المثال األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي .يجب
تشجيع األفراد على رفع أجسادهم بدالً من جرها أثناء إعادة التموضع والنقل .تساعد األجهزة المساعدة المناسبة (على سبيل المثال ,األلواح المنزلقة أو قضبان السرير أو قضبان
األرجوحة) في تقليل القص واالحتكاك أثناء إعادة الوضع14 .
 :5.7ضع في اعتبارك استخدام التخطيط المستمر لضغط السرير كإشارة بصرية لتوجيه إعادة التموضع( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
كانت األدلة على فعالية رسم خرائط ضغط السرير المستمر في منع إصابات الضغط مختلطة .لم تجد دراسة عالية الجودة من المستوى  58 1أي أهمية على حدوث أو شدة إصابات
الضغط عند تنفيذ مخطط الضغط في جناح طبي .ومع ذلك ,أبلغت دراسة عالية الجودة من المستوى  2ودراسة منخفضة الجودة من المستوى  3عن انخفاضات كبيرة في حدوث
دليال على أن تخطيط الضغط لم يكن غير مريح  58على السرير وحدد
إصابات الضغط في وحدات العناية المركزة الطبية عند استخدام خرائط الضغط .قدم المستهلكون المرضى ً
المتخصصون الصحيون التدخل على أنه مفيد في إجراء إعادة الوضع وسهل االستخدام 62-60 ,لكنهم أكدوا أن التعليم والتدريب مطلوبان لتنفيذ تخطيط الضغط .تم تحديد متطلبات
الموارد.
اعتبارات التنفيذ


يحتاج المهنيون الصحيون إلى التعليم والتدريب والتدريب عندما يتم تنفيذ نظام رسم خرائط ضغط السرير المستمر في المنشأة  63.تدخل تعليمي تضمن  15دقيقة من
التعليمات اللفظية والتدريب العملي على مدى أسبوع واحد أدى إلى تحسن كبير في معرفة التمريض .



قد يعيق نظام رسم الخرائط المستمر لضغط السرير الوظيفة التقنية لفقد الهواء المنخفض ,وتميع الهواء واألسرة المتخصصة األخرى عن طريق إعاقة تدفق الهواء و  /أو
انتقال بخار الرطوبة ( 60 59رأي الخبراء) .يمكن أن يتداخل الكتان الزائد أو حشوة سلس البول مع دقة البيانات من نظام رسم خرائط ضغط السرير المستمر (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
مهما في غالبية الدراسات التي تضمنت هذه النتيجة في
كما نوقش بالتفصيل في الفصل التوجيهي حول عوامل الخطر وتقييم المخاطر (انظر التوصية  ,)1.1كان ضغط الواجهة عامالً ً
مباشر على فعالية تخطيط الضغط فيما يتعلق بمنع إصابات الضغط,
ًا
دليال
التحليالت متعددة المتغيرات الستكشاف عوامل خطر اإلصابة بالضغط .قدمت ثالث دراسات ً 60-58

إضافيا غير مباشر على المقبولية واستخدام تخطيط الضغط .استخدمت جميع الدراسات نفس نظام رسم الخرائط المستمر لضغط السرير الذي يعرض
دليال
وقدمت دراستان ً 64 ,63
ً
نقاط الضغط في صور ملونة في الوقت الفعلي ,مع تصور توزيع الضغط في واجهة حصيرة الجسم58 .

جونينجبيرج  (2017) 58أجرى تجربة سريرية معشاة واقعية (العدد =  )190لتقييم تأثير رسم خرائط الضغط ,واختبار الفرضية القائلة بأن استخدام التغذية الراجعة في الوقت الفعلي من
شأنه أن يحسن انتباه الموظفين إلعادة التموضع .أعطى النظام تغذية راجعة فورية للموظفين حول نقاط ضغط الفرد ,مما يسهل تنفيذ إعادة التنظيم .تلقى كل من مجموعتي التدخل
يوما على األكثر) .لم
والمراقبة رعاية قياسية للوقاية من إصابات الضغط ؛ تلقت مجموعة التدخل باإلضافة إلى ذلك نظام رسم خرائط إصابة الضغط من الدخول إلى التفريغ (أو ً 14
يظهر اختالف كبير في انتشار أو حدوث إصابات الضغط (في أي موقع تشريحي) .كانت نسبة معدل اإلصابة بين المجموعات  ٪95( 1.13المجال العددي للثقة  0.34إلى )3.79
(المستوى .)1
ومع ذلك ,فقد أظهرت بعض الدراسات مزايا استخدام خرائط الضغط .بيرندت وآخرون ( 59 )2014أجرى دراسة مستقبلية خاضعة للرقابة (ن =  )422في وحدة العناية المركزة الطبية.
تم تعيين المشاركين في األسرة المجهزة بنظام رسم خرائط ضغط مستمر بجانب السرير أو للرعاية القياسية فقط ,والتي تضمنت تغيير الوضع كل ساعتين .كان حدوث إصابة الضغط
أيضا في وحدة العناية
 ٪0.9في مجموعة التدخل و  ٪4.8في المجموعة الضابطة (ضغط =( ) 0.02المستوى  .)2أبلغت مراجعة الرسم البياني بأثر رجعي 60 ,التي تم تعيينها ً
المركزة الطبية ,عن نتائج مماثلة .كانت نسبة حدوث إصابات الضغط في مجموعة ( )n = 307الموضوعة على نظام رسم خرائط ضغط بجانب السرير المستمر  ٪0.3مقارنة بـ ٪5

في مجموعة تحكم تاريخية ( n = 320؛ ضغط =( 0.001) 60المستوى  .)3استخدمت هذه الدراسات تصميمات أقل قوة من الدراسة التي أبلغ عنها جونينجبيرج ,) (2017وربما
ساهم كل من العوامل المربكة (على سبيل المثال ,الحالة السريرية للمشاركين التي تم اإلبالغ عنها بشكل سيئ) والتعليم بمرور الوقت في النتائج.
ايدا للمهنيين الصحيين
وعيا متز ً
تشير الدراسات  63 62 60 58التي تشير إلى تصورات المهنيين الصحيين الذين استخدموا نظام خرائط ضغط السرير المستمر إلى أن التكنولوجيا توفر ً

فيما يتعلق بأهمية الوقاية من إصابات الضغط .لذلك ,يمكن استخدام التدخل كعامل مساعد إلعادة التموضع المنتظم .أفاد أخصائيو الصحة في عدد من الدراسات أن التخطيط المستمر
لضغط السرير كان سهل االستخدام ,وساعدت ردود الفعل في الوقت الفعلي في اختيار المواقف التي خففت الضغط ( 58,60,62,63المستوى  .)5تم إثبات التخطيط المستمر لضغط
السرير للمساهمة في معرفة المهنيين الصحيين عند استخدامها كعنصر من مكونات برنامج تعليمي .أظهر المهنيون الصحيون
إحصائيا في درجات المعرفة (ع =
ظا
تحسنا ملحو ً
ً
ً
 .)0.002المواقف تجاه الوقاية من إصابات الضغط لم تتغير ؛ ومع ذلك ,سجل المهنيون الصحيون درجات عالية في هذا المجال عند بدء الدراسة .بعد تقديم التدريب وادخال رسم
خرائط ضغط السرير ,كانت ضغوط واجهة الذروة أقل بشكل ملحوظ (ضغط = ,) 0.016ونفذ المهنيون الصحيون تدخالت وقائية أكثر (ضغط =( ) 0.012المستوى .)5
إعادة وضع األفراد في السرير
 :5.8استخدم وضع االستلقاء الجانبي  30درجة في وضع االستلقاء الجانبي بزاوية  90درجة عند الوضع( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
األدلة التي تقارن أوضاع الكذب الجانبية مختلطة .أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  65 1أن استخدام نظام إعادة التموضع الذي تضمن وضع الكذب الجانبي  30درجة كان
طا بانخفاض كبير في حدوث إصابة الضغط .كان األشخاص الذين تم وضعهم باستخدام وضع الكذب الجانبي  90درجة أكثر عرضة لإلصابة بالضغط بمقدار  3.7مرة عن أولئك
مرتب ً
الذين تم وضعهم باستخدام وضع استلقاء جانبي  30درجة ( OR = 0.27) .65وجدت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1عدم وجود فرق كبير في معدالت إصابة الضغط بين
الوضعين .أشارت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  4إلى أن وضع االستلقاء الجانبي  30درجة مرتبط بانخفاض متوسط درجة ح اررة الجلد فوق المدور مقارنة بوضعية الكذب
الجانبية بزاوية  90درجة .أشارت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  4إلى أن ضغط الواجهة كان أقل بشكل ملحوظ في وضع الكذب الجانبي  30درجة مقارن ًة بوضعية الكذب
الجانبية  90درجة .أشار تحليل اقتصادي ذو جودة معتدلة إلى أن تدخل إعادة التموضع الذي استخدم وضعية استلقاء جانبية بمقدار  30درجة واعادة تموضع كل ثالث ساعات كان
طا بتكاليف أقل من تدخل إعادة التموضع الذي استخدم وضعية استلقاء جانبية بزاوية  90درجة مع إعادة تموضع ست ساعات  65.تم تصنيف األفراد ومقدمي الرعاية لهم مكانة
مرتب ً
السرير كموضوع تعليمي ذو أولوية عالية 12.
اعتبارات التنفيذ


شجع األفراد الذين يمكنهم تغيير وضعهم للنوم في وضعية استلقاء جانبية من  20درجة إلى  30درجة أو وضع مسطح في السرير إذا لم يتم منعهم (رأي الخبراء).



تجنب وضعيات االستلقاء التي تزيد الضغط ,مثل وضع الكذب الجانبي بزاوية  90درجة ( 17,67المستوى .)5



إرشاد األفراد التباع النظام الموصى به إلعادة الوضع عندما يكونون مستقلين مع حركة السرير .عندما يعتمد الفرد على حركة السرير ,يجب تشجيع المهنيين الصحيين
ومقدمي الرعاية غير الرسميين على اتباع هذا النظام (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
أبلغت دراستان عن وجود ارتباط محتمل بين مستوى الميل الجانبي ووقوع إصابة الضغط .في إحدى الدراسات ,تم فحص فعالية الوضعية المختلفة في تقليل وقوع إصابات الضغط لدى
كبار السن (ن =  )213المقيمين في الرعاية طويلة األجل 65 .تم تغيير وضع األفراد في مجموعة التحكم وفًقا للرعاية القياسية (وضع الكذب الجانبي  90درجة مع إعادة كل ست
ساعات خالل الليل) .تم وضع مجموعة التدخل ثالث ساعات طوال الليل باستخدام إمالة  30درجة (انظر الشكل  )8.1وموقف ضعيف .ارتبط وضع الكذب الجانبي  30درجة مع
تغيير الوضع لمدة ثالث ساعات بعدد أقل بكثير من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية ( ٪3مقابل  ,٪11ضغط =  0.03,نسبة معدل اإلصابة  ٪0.27, 95مجال
ار المستخدم لمجموعة التدخل قد أثر على النتائج (المستوى  .)1في الدراسة
عددي للثقة  0.08حتى  ,0.93معامل االرتباط =  0.001) .65من المحتمل أن يكون التغيير األكثر تكرًا
الثانية ,تم اختيار  68من كبار السن المصابين بأمراض حادة بشكل عشوائي (ن =  )46لتلقي إعادة تموضع لمدة ثالث ساعات طوال الليل إما في وضع االستلقاء الجانبي  30درجة

أو وضع الكذب الجانبي  90درجة .في متابعة لمدة  24ساعة ,لم يكن هناك اختالف كبير في معدل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ( ٪9لموضع الكذب الجانبي  90درجة
مقابل  ٪4للوضع الجانبي  30درجة ,ضغط > .) 0.05كانت هناك إصابتان في الضغط العجزي في وضع الكذب الجانبي بزاوية  90درجة واصابة الضغط العجزي في وضع
االستلقاء الجانبي  30درجة .وقعت إصابات ضغط المدور في وضع االستلقاء الجانبي  30درجة .ومع ذلك ,كانت هذه الدراسة ضعيفة وكان لها فترة متابعة قصيرة .صعوبة أكبر في
الوصول إلى وضعية االستلقاء الجانبية  30درجة والبقاء فيها ,وأفاد المزيد من األفراد في تلك المجموعة عن صعوبة الحفاظ على الوضع بسبب تصلب المفاصل أو القلق أو األلم
إحصائيا بين استخدام إمالة  30درجة كل ثالث ساعات طوال
(المستوى  .)1جمعت مراجعة كوكرين النتائج من هاتين المرحلتين المعشاة ذات شواهد وأثبتت أنه ال يوجد فرق معتد به
ً
الليل أو استخدام دوران جانبي  90درجة بين عشية وضحاها (نسبة الخطر [خطر نسبي ٪] 0.62, 95مجال عددي للثقة  0.10إلى  ,3.97ع = .)0.62

في استقصاء لستة أوضاع استلقاء مختلفة (إمالة  30درجة ,مستلق  0درجة ,نصف طائر بارتفاع  30درجة للرأس ,شبه طائر بارتفاع  30درجة للرأس والساقين ,جانبي  30درجة
وجانبي  90درجة ) ,كالمان وآخرون .وجد ( 66 )2013أن تدفق الدم لألنسجة ودرجة ح اررة الجلد فوق البروز العظمي كان أقل بكثير في كل من المواضع الجانبية  30درجة و 90
تأثير أفضل على النتائج (المستوى .)4
درجة من الكذب الجانبي مقارنة بمواضع إمالة االستلقاء ,مع عدم إظهار أي من الموضعين ًا
أظهرت الدراسات المختبرية التي تقيس النتائج غير المباشرة لدى متطوعين أصحاء (ن =  67 ,)83أن وضعية الميل  30درجة ووضعية االنبطاح نتج عنها قياسات ضغط واجهة أقل
أيضا في موضوعات صحية ,أن وضعية اإلمالة 20
من  90درجة في وضعية الكذب الجانبي ,مما أعطى أعلى قياس لضغط الواجهة (المستوى  .) )5أظهرت دراسة صغيرةً 70 ,

وفقا لعوامل فردية بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم (المستوى .)5
درجة إلى  30درجة هي األمثل لتقليل إجهاد العضالت والدهون ,مع اختالف الزاوية المثالية ً

الشكل  30 :8.1درجة إمالة

 :5.9حافظ على استواء رأس السرير قدر اإلمكان( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
ذكرت دراسة صغيرة منخفضة الجودة من المستوى  71 1عدم وجود إصابات ضغط جديدة مرتبطة باستخدام ارتفاع رأس السرير بمقدار  30درجة ليوم واحد و  45درجة لليوم التالي.
مقيدا بارتفاع  30درجة لمدة متوسطة تبلغ عشرة أيام.
أفادت دراسة صغيرة وعالية الجودة من المستوى  72 4عن معدل إصابات ضغط جديدة بنسبة  ٪9.1عندما كان رأس السرير ً

يمكن أن تكون النتائج غير المتسقة مرتبطة بفترات الدراسة.

كما أن ضغوط الواجهة غير المباشرة لإلبالغ عن األدلة كإجراء للنتائج كانت غير متسقة .أظهرت أكبر دراسة عدم وجود زيادة في ضغط الواجهة عند العجز أو المدور عندما كان رأس
تفعا ,وانخفض ضغط واجهة لوح الكتف مع زيادة االرتفاع  73.في دراسات أخرى ,حيث زادت زاوية ارتفاع رأس السرير من زيادة ضغط الواجهة عند العجز  76-74والكعب
السرير مر ً
 76وانخفض ضغط الواجهة عند الكتف 76 .في دراسة أخرى ,انخفض ضغط السطح العجزي مع زيادة زاوية ارتفاع رأس السرير 77 .عوامل إضافية لزاوية ارتفاع رأس السرير ,بما في
ذلك مؤشر كتلة الجسم ,واليقظة و نوع سطح الدعم ,يمكن أن يؤثر على ضغوط الواجهة ويشرح االختالفات في النتائج في األدبيات.
تحمل أفضل الرتفاع السرير بمقدار  30درجة مقارنة برأس ارتفاع السرير بزاوية  45درجة٪ .
ذكرت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  71 1أن األفراد المنبوبين بأنابيب معدية لديهم ُّ
مع قصر رأس السرير على ارتفاع  30درجة
اعتبارات التنفيذ


يجب تقييم الحفاظ على وضع مسطح مع مراعاة االحتياجات السريرية للفرد والراحة .عند رفع رأس السرير ,حافظ على االرتفاعات عند  30درجة أو أقل لتقليل تشوه
األنسجة الرخوة (رأي الخبراء).



ابحث عن بدائل للجلوس في السرير (على سبيل المثال ,الجلوس خارج السرير لبعض الوقت أو أثناء الوجبات أو إطعام المعدة) (رأي الخبراء).



تجنب المواقف المترهلة التي يمكن أن تزيد الضغط والجز على العجز والعصعص ( 78المستوى .)5



ضع في اعتبارك تفضيالت الفرد وحالته الطبية عند تحديد المكانة (رأي خبير).

اعتبارات إضافية لألفراد المصابين بإصابة ضغط


تجنب جلوس شخص مصاب بإصابة ضغط إسكي في وضع منتصب بالكامل في السرير (رأي خبير).

مناقشة األدلة
في وضع االستلقاء مع ارتفاع رأس السرير ,يتعرض العجز لضغط  /إجهاد وضغط .يتم تقليل الضغط والقص عندما يتم رفع رأس السرير بأقل من  30درجة كحد أقصى (انظر الشكل
81-67.74.79. )2 .8
دليال غير مباشر على أن ضغط الواجهة عند العجز يزداد عندما يتم رفع رأس السرير .يشير هذا الدليل إلى أنه يجب الحفاظ على رأس
تقدم العديد من الدراسات ً 647482 58-56
مسطحا قدر اإلمكان ,أو أقل من ارتفاع  30درجة .في األفراد المصابين بأمراض خطيرة والمعرضين لخطر كبير من إصابات الضغط ,جراب وآخرون (2016) 82 .أثبت أن
السرير
ً

أيضا بزاوية الركبة ومؤشر كتلة الجسم وحركة الفرد (المستوى  .)5في البالغين
ضغط الواجهة عند المدور والعجز يزداد مع زيادة ارتفاع رأس السرير .يتأثر مدى زيادة ضغط الواجهة ً

غير المتحركين ,كبار السن المعرضين لخطر كبير لإلصابة بالضغط (ن =  ,)42كانت ضغوط الواجهة العجزية والحدبة أكبر بشكل ملحوظ (كل ضغط < )0.001مع ارتفاع رأس
السرير عند  30درجة و  45درجة و  60درجة مقارنة مع وضع مسطح (ارتفاع  0درجة) .أدى ارتفاع رأس السرير بمقدار  15درجة إلى زيادة غير مهمة في ضغط الواجهة العجزية
والحدبة ( 74المستوى .)5

الشكل  :8.2الحد األقصى الرتفاع رأس السرير

هذه النتائج مدعومة بدراسات مخبرية أجريت مع متطوعين أصحاء 77,83-75 ,أثبتت جميعها أن هناك زيادة كبيرة (ضغط < )0.05في المدور 73 ,عظمي  77-75 ,73وضغط
الواجهة  73,76المرتبط مع رفع رأس السرير إلى  30درجة أو أعلى عندما يكون الفرد في وضعية إمالة  77-75أو  30درجة (المستوى .)5

عالوة على ذلك ,حددت دراستان  71,72تم تعيينهما في وحدات العناية المركزة عالقة مباشرة بين ارتفاع رأس السرير واصابات الضغط .في إحدى الدراسات ,تمت متابعة 11 71
شخصا معرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط لمدة يومين الستكشاف جدوى رفع رأس السرير لمنع المضاعفات السريرية أثناء التهوية (مثل االلتهاب الرئوي) .تمت مقارنة االرتفاع
ً
بمقدار  30درجة بارتفاع  40درجة للرأس من السرير 71 .لم تحدث إصابات ضغط في الدراسة ؛ ومع ذلك ,كان حجم العينة الصغير ,ومدة التجربة القصيرة ,والتصميم التجريبي
يوما
المتقاطع مع فترة غسيل غير كافيةً ,
قيودا مهمة (المستوى  .)1في دراسة رصدية أكبر (ن =  ,)276تم قياس ارتفاع رأس السرير ثالث مرات ً
يوميا لمدة تتراوح بين ثالثة و ً 28

يوما) .حوالي  ٪45من قياسات ارتفاع رأس السرير البالغ عددها  6894التي أجريت في الدراسة كانت  30درجة أو أقل .كانت نسبة حدوث إصابات الضغط على مدار
(متوسط ً 20
الدراسة  .٪9.1كانت األسباب الرئيسية التي ذكرتها الممرضات لعدم االمتثال للحفاظ على رأس السرير أقل من  30درجة هي احتياجات الرعاية والحالة السريرية للفرد (المستوى .)4
قد يكون رفع رأس السرير ضرورًيا من الناحية الطبية لتسهيل التنفس و  /أو منع الطموح وااللتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي  7172.في هذه الحاالت ,يفضل وضع
نصف فاولر .خلق قوى القص .يجب تجنب الوضعية المستلقية أو المترهلة ,ألن هذا يتسبب في تحمل الوزن والقص على العجز و  /أو العصعص .قد يؤدي ثني الركبتين والوضعية مع
منتصبا
الوسائد تحت الذراعين إلى منع بعض االنزالق والتراخي عند رفع رأس السرير .بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابة ضغط على العجز و  /أو العصعص ,قد يكون الجلوس
ً

على جانب السرير أثناء تناول الطعام هو الخيار المفضل .تتحول بعض أنظمة األسرة المتكاملة إلى وضعية كرسي ؛ إذا تم استخدام مثل هذا السرير ,فتأكد من عدم وضع الضغط
مباشرة على إصابة الضغط في هذا الوضع ,ووضع الوسائد تحت الذراعين لمنع االنزالق.
حققت إحدى الدراسات  84في مناورة لتحديد المواقع مصممة لتقليل ضغط الواجهة وزيادة الراحة لألفراد في موقع فاولر العالي .تم استخدام مناورة تحرير الجذع ذات التقنية المنخفضة
وبعيدا عن سطح الدعم دون رفع األرداف من سطح الدعم .كان هناك
في األفراد األصحاء الذين يعيشون في المجتمع (ن =  .)117في هذه المناورة ,تم سحب جذع الفرد لألمام
ً
انخفاض كبير في مؤشر ضغط الذروة المرتبط باستخدام مناورة تحرير الجذع ( 59.6مم زئبق مقابل  79.9مم زئبق ,ع =  )0.002وال توجد فروق في عدم الراحة حسب تصنيف

المشاركين .قد يؤدي استخدام مناورة تحرير صندوق األمتعة إلى تقليل ضغط الواجهة لألفراد الذين يجلسون في وضع مستقيم في السرير ( 84المستوى  .)5ومع ذلك ,تتطلب استراتيجية
إعادة التموضع مز ًيدا من االستكشاف لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط.
موقف عرضة
مطلوبا إلدارة الحالة الطبية للفرد( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )
 :5.10تجنب االستخدام المطول للوضعية المعرضة ما لم يكن ذلك
ً

ملخص الدليل
ذكرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  85 1زيادات في حدوث إصابة الضغط في وضعية االنبطاح .في هذه الدراسة ,تم إجراء  85حالة على األفراد المصابين بأمراض
خطيرة ,وكانت هناك نسبة أعلى من إصابات الضغط في وضعية االنبطاح مقارنة بوضعية االستلقاء على أساس األيام في العناية المركزة واأليام التي تستخدم فيها التهوية الميكانيكية.
كبير .ذكرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى األول 86 ,ودراستين متوسطتين من المستوى  87,88 ,4أن حدوث
ومع ذلك ,عند التحكم في اإلرباك ,لم يكن االختالف ًا
إصابات الضغط التي حدثت في وضعية االنبطاح كانت بين  ٪ 5و  ٪ 15في األفراد المصابين بأمراض خطيرة أو األفراد المعرضين للتدخالت الجراحية .يعتبر فهم تأثير الوضع على
مهما من قبل األفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين .ومع ذلك ,هناك عوامل أخرى ,بما في ذلك الحالة الطبية أو اإلجراء الجراحي ,تؤثر على الحاجة إلى
إصابات الضغط
ً
موضوعا ً
مهما عندما ال يمكن تجنب وضع االنبطاح.
استخدام وضعية االنبطاح .يعد استخدام أسطح الدعم والوسائد المناسبة  86واعادة الوضع في أقرب وقت ممكن ًا
أمر ً
اعتبارات التنفيذ


استخدم سطح دعم إعادة توزيع الضغط أو أجهزة تحديد المواقع لتفريغ نقاط الضغط على الوجه والجسم أثناء التواجد في وضعية االنبطاح ( 86المستوى  )1راجع فصل
أسطح الدعم للحصول على مزيد من التوصيات حول فعالية أسطح الدعم المختلفة.



بمجرد وضعه ,تحقق من التوزيع غير المتكافئ للضغط وتحديد موضع األجهزة الطبية إن أمكن .انتبه بشكل خاص إلى منطقة الثدي والركبتين وأصابع القدم والقضيب
والترقوة والقمة الحرقفية واالرتفاق العاني( .رأي خبير)



ضع في اعتبارك استخدام استراتيجيات إضافية للوقاية من إصابات الضغط ,مثل الضمادات الوقائية تحت األجهزة واألجزاء العظمية (على سبيل المثال ,القمة الحرقفية
واألضالع والرضفة) .يقدم فصل المبادئ التوجيهية الخاص بالعناية الوقائية بالبشرة توصيات قائمة على األدلة بشأن استخدام الضمادات الوقائية.



في كل دورة ,قم بتقييم الوجه ومناطق الجسم األخرى (مثل منطقة الثدي ,والركبتين ,وأصابع القدم ,والقضيب ,والترقوة ,والقمة الحرقفية ,وارتفاق العانة) التي قد تكون
معرضة للخطر عندما يكون األفراد في وضع االنبطاح .راجع فصل تقييم الجلد واألنسجة الرخوة لمزيد من المعلومات حول إجراء تقييم الجلد.

مناقشة األدلة

بالنسبة لمعظم األفراد ,يعد تحديد الوقت الذي يقضيه في وضعية االنبطاح تدخالً ممكناً لمنع إصابات الضغط .ومع ذلك ,يعاني بعض األفراد من حاالت طبية أو جراحة تتطلب
استخدام وضعية االنبطاح .يتم استخدام وضعية االنبطاح في كثير من األحيان في اإلعدادات الجراحية وفي أماكن الرعاية الحرجة حيث قد يعاني األفراد من حاالت طبية تتطلب
استخدام وضعية االنبطاح .على سبيل المثال ,يوصى بالوقوف في وضع االنبطاح ألكثر من  12ساعة في اليوم لألفراد المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة 89.
في المتطوعين األصحاء (العدد =  ,)83وجد دي فلور  (2000) 67أن متوسط ضغوط الواجهة كانت أقل في وضعية االنبطاح مقارن ًة بوضعية الكذب الجانبية  30درجة ووضعية
الكذب الجانبية  90درجة (المستوى  .)5ومع ذلك ,قد يكون األفراد الذين يتم وضعهم في وضعية االنبطاح أكثر عرضة لخطر اإلصابة بإصابات ضغط الوجه .في تقرير واحد لسلسلة
الحاالت الصغيرة (ن =  )15تم إجراؤه في مكان للرعاية الحرجة )15/2( ٪13 ,من المشاركين المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة الذين تم وضعهم في وضع االنبطاح
للتهوية (متوسط الوقت في وضعية االنبطاح  7 ± 55ساعات) إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية على الوجه ( 87المستوى  .)4أفادت دراسة أخرى أجريت في غرفة العمليات
باستخدام أسطح مختلفة لدعم الوجه عن حدوث إصابات ضغط الوجه بنسبة  .٪15.1تم العثور على حمامي غير قابلة للكسر في  ٪ 75من نقاط الضغط الحرقفي والصدر في نهاية
الجراحة ,واستمر ما بين  ٪ 5و  ٪ 10من إصابات الضغط في  30دقيقة بعد الجراحة (المستوى .)1
طا بإصابات
قام اختبار تجربة سريرية معشاة  85بمقارنة الوضع المبكر الطويل األمد (>  16ساعة) مع وضع االستلقاء باستكشاف ما إذا كان الوضع الممتد في المعرض مرتب ً
شخصا يعانون من متالزمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيم(؛ ن =  ,)466أن حدوث إصابات ضغط جديدة كانت أعلى بكثير في
الضغط .وجدت الدراسة ,التي أجريت على 86
ً
وضعية االنبطاح مقارنة بوضعية االستلقاء عند قياسها باأليام في وحدة العناية المركزة ( 13.92مقابل  7.72لكل  1000وحدة العناية المركزة) .أيام ,ع =  .)0.002بعد التحكم في
إحصائيا بين المجموعات في اليوم السابع (عرضة  ٪42.5مقابل  ٪57.1ضعيف ,ضغط = ,) 0.005لكنه لم يكن
مختلفا بشكل كبير
اإلرباكات ,كان معدل حدوث إصابة الضغط
ً
ً

إحصائيا عند قياسه كحدوث في وقت الخروج من وحدة العناية المركزة (معرضة)  ٪44.4مقابل  ٪37.8ضعيف ,ضغط =( 0.151) 86المستوى .)1
مختلفا بشكل كبير
ً
ً

مهما لتقليل مخاطر إصابة الضغط لألفراد في وضعية االنبطاح .تم استكشاف فعالية وسائد الوجه المختلفة للوقاية من إصابات الضغط
يعد استخدام أسطح الدعم والوسائد المناسبة ًا
أمر ً
ائيا لمقارنة ثالث وسائد مختلفة لدعم الوجه (العدد =  )66في األفراد الذين يحتاجون إلى وضعية عرضة للجراحة .تراوح
ًا
 8688.أجرى جريسيل وبالس (2008) 86
اختبار عشو ً
الوقت في وضعية االنبطاح من ساعة واحدة إلى  12ساعة .أصيب  45في المائة من المشاركين الذين تلقوا وسادة وجه من رغوة البولي يوريثان لالستعمال مرة واحدة بإصابات حمامي

غير قابلة للتحلل أو إصابات ضغط من الفئة الثانية .هذا بالمقارنة مع عدم وجود إصابات ضغط الوجه التي يعاني منها األفراد الذين يستخدمون إما نظام خوذة واقية من رغوة البولي
يوريثان أو جهاز مملوء بالهواء من النيوبرين (ع = لم يتم اإلبالغ عنه) (المستوى  .)1قامت دراسة قائمة على المالحظة  88بقياس وجود إصابات الضغط بعد الجراحة مباشرة وبعد 30
دقيقة بعد الجراحة في وضعية االنبطاح لدى األفراد الذين يخضعون لجراحة العمود الفقري (العدد =  .)30تلقى األفراد إما مرتبة إسفنجية عالية الكثافة بسمك  10سم أو وسادة لزج
مطاطي بسمك  2سم .بغض النظر عن نوع سطح الدعم المستخدم ,فقد عانى  ٪75من األفراد من حمامي غير قابلة للتحلل في نقاط الضغط الحرقفي والصدر بعد الجراحة مباشرة 88
(المستوى .)4
إعادة التموضع واعادة توزيع الضغط لألفراد الجالسين
تعتبر قوى الضغط والقص اعتبارات مهمة في تطوير إصابات الضغط لدى األفراد الجالسين .على الرغم من أهمية مراعاة الوضعية المثلى للجلوس لجميع األفراد الذين يعانون من
إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بها ,إال أن هذه التوصيات ذات أهمية خاصة لألشخاص الذين يقضون وقتًا طويالً جالسين خارج السرير ولديهم مخاطر عالية من
إصابات الضغط بسبب ضعف الحركة و  /أو انخفاض اإلدراك الحسي ,مثل األشخاص المصابين باصابات النخاع الشوكي وكبار السن.
 :5.11تشجيع الجلوس خارج السرير على كرسي أو كرسي متحرك مناسب لفترات زمنية محدودة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أظهرت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  90 1أن تحديد مدة جلسات الجلوس بحد أقصى ساعتين لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط يمكن أن يقلل من حدوث إصابات
الضغط مقارنة بالسماح لألفراد بالجلوس خارج السرير لمدة غير محدودة .إذا كان الفرد يعاني من إصابة ضغط إسكي ,فينبغي التفكير في الجلوس خارج السرير بحذر.
اعتبارات التنفيذ


تحديد الوقت الذي يقضيه في الجلوس خارج السرير لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ( 90المستوى .)1



ضع االحتياجات النفسية واالجتماعية في االعتبار عند موازنة فترات الراحة في الفراش والجلوس على كرسي أو كرسي متحرك (رأي خبير).



شجع األفراد الذين يقضون وقتًا في وضع الجلوس لتنفيذ مناورات الوزن ومناورات تخفيف الضغط .انظر التوصية .5.14



قم بإحالة األفراد المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط والذين يقضون فترات طويلة على كرسي أو كرسي متحرك إلى أخصائي جلوس (رأي خبير).



حدد وضعية جلوس وكرسي:
o

مقبول للفرد

o

يقلل من الضغوط والجز على الجلد واألنسجة الرخوة في المناطق عالية الخطورة

o

يوفر الدعم الكافي

o

يحافظ على االستقرار

o

يحافظ على النطاق الكامل ألنشطة الفرد (رأي الخبراء).



راجع التوصيات الخاصة بوضع الجلوس ضمن هذا الدليل لمزيد من المعلومات حول الوضع في وضعية الجلوس (رأي الخبراء).



استخدم وسادة دعم مناسبة للجلوس عندما يجلس الفرد خارج السرير .راجع فصل األسطح الداعمة من الدليل للحصول على توصيات حول اختيار وسادة دعم مناسبة.



أيضا الدورة
ال تستخدم أجهزة تحديد المواقع على شكل حلقة أو دونات .تخلق حواف هذه األجهزة مناطق ذات ضغط مرتفع قد تتلف األنسجة .قد تضعف هذه األجهزة ً



قم بإجراء تقييمات منتظمة للجلد والمخاطر عندما يجلس الفرد خارج السرير لتحديد أنسب مدة لجلسات الجلوس .راجع فصول الدليل حول تقييم الجلد واألنسجة الرخوة

الدموية وتسبب الوذمة ( 92-91رأي الخبراء).

وعوامل الخطر وتقييم المخاطر لمزيد من المعلومات حول إجراء تقييمات الجلد والمخاطر.


تجنب الجلوس على األجهزة الطبية إن أمكن .ارجع إلى فصل إصابات الضغط المتعلقة بالجهاز من اإلرشادات للحصول على توصيات بشأن منع إصابات الضغط
المرتبطة بالجهاز.



جالسا على حوض سرير أو حمام أو مرحاض لفترة أطول من الالزم (رأي خبير).
تجنب ترك أي فرد ً

اعتبارات إضافية لألفراد المصابين بإصابة ضغط


تجنب الجلوس مباشرة على إصابة ضغط (رأي خبير) .ضع في اعتبارك فترات الراحة في الفراش لتعزيز التئام إصابات الضغط اإلسكي والعجزي (راجع التوصية 5.16
لمزيد من المناقشة).



إذا كان الجلوس على كرسي أو كرسي متحرك ضرورًيا لفرد يعاني من إصابات ضغط على العجز أو العصعص أو اإلسكيا ,فحدد جلسات الجلوس إلى ثالث مرات في



تعديل جداول وقت الجلوس واعادة تقييم سطح الجلوس ووضع الفرد إذا ساءت إصابة الضغط أو فشلت في التحسن (رأي الخبراء).

اليوم لمدة  60دقيقة أو أقل (رأي الخبراء).

نقل الفرد إلى المقاعد


استخدم المعدات المناسبة مثل الرافعة الميكانيكية ذات الرافعة المنقسمة عند توفرها لنقل الفرد إلى كرسي أو كرسي متحرك عندما يحتاج الفرد إلى مساعدة كاملة للنقل .قم
بإزالة القاذفة مباشرة بعد النقل (رأي خبير).




خصيصا لهذا الغرض (رأي الخبراء).
ال تترك معدات النقل والمناولة تحت الفرد بعد االستخدام ,ما لم تكن المعدات مصممة
ً
استخدم معدات النقل المصنعة من األقمشة المصممة لتقليل مخاطر إصابات الضغط ( 57المستوى .)5

مناقشة األدلة
قد تكون إعادة وضع الفرد للسماح باالستقرار ومجموعة كاملة من األنشطة معقدة .على سبيل المثال ,في كرسي بذراعين يميل للخلف ,قد يكون استخدام مسند للقدمين مع تفريغ الكعب
مناسبا من حيث إعادة توزيع الضغط ولكن هذا الوضع قد يعيق النقل من والى الكرسي.
وضعا
ً
ً
مؤخر لعملية جراحية كبيرة
ًا
فحصت تجربة معشاة صغيرة (العدد =  90 )57تأثير بروتوكول الجلوس الذي يقتصر على ساعتين لكل جلسة للمشاركين الذين إما أصيبوا بكسر أو خضعوا

في العظام .تم وضع جميع المشاركين على مرتبة متناوبة ذات خلية كبيرة .تم تطوير عدد أقل بشكل ملحوظ من إصابات الضغط ( )٪7لدى األفراد المصابين بكسور والذين جلسوا لمدة
ساعتين أو أقل في كل جلسة مقارنة بأولئك الذين يجلسون على كرسي لفترات غير محدودة من الوقت (( )٪63ضغط <( )0.001المستوى .)1
مستداما لألنسجة وتقليل التروية لألنسجة .في حين أن الجلوس مهم للصحة العامة ,يجب بذل كل جهد لتجنب أو تقليل الضغط وقوة القص
تشوها
يمكن أن تسبب قوى الضغط والقص
ً
ً
الثابتة على إصابة الضغط الحالية .سيؤدي الضغط المستمر على إصابة الضغط الحالية إلى تأخير الشفاء وقد يتسبب في تدهور إضافي .في الحاالت التي ال يمكن فيها تجنب الوضع
على إصابة الضغط (على سبيل المثال ,عندما يكون لدى الفرد إصابات ضغط متعددة على أسطح متعددة) ,حدد مقدار الوقت الذي يتم فيه وضع الفرد على إصابة الضغط ,وقم بتغيير

أسطح الدعم لتوفير إعادة توزيع أفضل للضغط ,و استخدام تقنيات تحديد المواقع التي تعيد توزيع الضغط على إصابة الضغط قدر اإلمكان (على سبيل المثال ,استخدم أسطح جلوس
خصيصا أو مناطق "جسر" حول إصابة الضغط بأجهزة تحديد المواقع التي تفرغ إصابة الضغط وتعيد توزيع الضغط على األنسجة المحيطة) .ألن أي ضغط شديد يقلل
محيطة مصممة
ً
يوميا ؛ يجب أن يتوافق وقت الجلوس مع وقت الطعام .يمكن زيادة أو تقليل أوقات الجلوس
من تدفق الدم ويضعف الشفاء ,يجب أن يقتصر وقت الجلوس على ساعة واحدة ثالث مرات ً

أيضا إلى تسهيل بعض ضخه.
بناء على تحسن أو تدهور إصابة الضغط .قد يؤدي التحول الدوري أو اإلمالة لألمام أو اإلقالع (مناورات تخفيف الضغط) أثناء الجلوس ً
ً

جيدا على األرض أو على مساند القدمين عند الجلوس في
مناسبا أو
 :5.12حدد وضعية جلوس مائلة مع رفع ساقي الفرد .إذا لم يكن االستلقاء
ً
ممكنا ,فتأكد من دعم قدم الفرد ً
ً
وضع مستقيم على كرسي أو كرسي متحرك( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

 :5.13قم بإمالة المقعد لمنع الفرد من االنزالق لألمام في الكرسي أو الكرسي المتحرك( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
قدمت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  93 4دليالً على أن نضح الجلد يزداد بشكل كبير عندما يتم دمج اإلمالة في الفراغ مع وضعية االستلقاء .أظهرت أدلة إضافية غير مباشرة
من دراستين أجريتا على أفراد مع اصابات النخاع الشوكي  95-94ودراستين  96-78أجريتا على متطوعين أصحاء أن ضغط الواجهة في العجز يكون أقل بشكل ملحوظ عند اعتماد
وضع الجلوس المائل .يمنع دعم أقدام الفرد االنزالق على الكرسي والتراخي ,وهو ما أشارت األدلة غير المباشرة إلى أنهما مرتبطان بزيادة الضغط.
أيضا إلى أن ضغط السطح البيني عند العجز ,والحدبة اإلسكية والعصعص ينخفض عند إمالة سطح المقعد ,مع تحقيق انخفاضات أكبر في الضغط
تشير األدلة غير المباشرة ً 95-94
مع إمالة ال تقل عن  30درجة .من المرجح أن تنخفض قوى القص من االنزالق لألمام على الكرسي أو الكرسي المتحرك عندما يميل الفرد إلى الخلف.

اعتبارات التنفيذ


تجنب جلوس شخص مصاب بإصابة ضغط إسكي في وضع منتصب بالكامل على كرسي  /كرسي متحرك ( 78المستوى .)5



ال تستخدم إمالة المقعد أو إمالة المقعد كطريقة لتقييد الفرد (رأي خبير).



في معظم الحاالت ,يكون إمالة المقعد  30درجة كافية لمنع االنزالق واعادة توزيع الضغط وتقليل قوى القص .قم بإمالة الكرسي المتحرك قبل االستلقاء( .رأي خبير).



ضع خطة فردية إلعادة التموضع باستخدام تغيير الوزن الديناميكي المستنير بما يلي:
o

رسم خرائط الضغط

o

تقييم استجابة الجلد للضغط

o

القدرة الوظيفية للفرد ونمط حياته ( 14رأي خبير).



اضبط مساند القدمين ومساند الذراعين للحفاظ على وضعية الفرد ولزيادة إعادة توزيع الضغط (رأي الخبراء).



استخدم وسادة إعادة توزيع الضغط .راجع فصل "األسطح الداعمة" للمناقشة بخصوص اختيار الكراسي المتحركة والمقاعد والوسائد.

مناقشة األدلة
يستخدم النقل الديناميكي للوزن التقنيات المساعدة لتخفيف الضغط عندما يكون لدى الفرد قدرة محدودة على أداء نقل الوزن المتعمد بشكل فعال بسبب الشلل .يعتبر استخدام تغيير الوزن
الديناميكي ذا أهمية خاصة لألفراد الذين يعانون من ضعف الحركة والذين يقضون فترات طويلة من الوقت على كرسي  /كرسي متحرك ,مثل أولئك الذين يعانون من إصابة في الحبل
الشوكي (.)SCI
قارنت إحدى الدراسات مركز إزاحة الضغط لدى األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي بمركز المتطوعين األصحاء .جلس المشاركون في وضع ثابت على كرسي صلب بدون ظهر
مع دعم مناسب للقدم أثناء إجراء تخطيط الضغط .كان مركز إزاحة الضغط أقل بشكل ملحوظ في األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي من المتطوعين األصحاء (ضغط
< ,)0.05مما يشير إلى بعض الضعف في استقرار الجلوس الديناميكي .لوحظت فروق ذات داللة إحصائية في مركز إزاحة الضغط أثناء الميل إلى األمام والخلف لألفراد المصابين
بإصابات النخاع الشوكي الذين لديهم تاريخ سابق من إصابات الضغط ( 97المستوى  .)5وبالتالي ,يبدو أن ضعف القدرة على التحول الديناميكي للوزن يساهم في إعادة توزيع الضغط
في أوضاع الجلوس.

شديدا عند جلوس الفرد .أظهر الدليل غير المباشر الذي تم إجراؤه في كل من المتطوعين األصحاء واألفراد الذين يعانون من ضغط واجهة اإلبالغ عن
طا
تتحمل الحدبة اإلسكية ضغ ً
ً

كبير في ضغط الذروة عند اإلسكار والعجز والظهر المرتبط بكل من الجلوس المائل 78,94,96,98 ,ومع إمالة المقعد و اتكأ في
انخفاضا ًا
اصابات النخاع الشوكي كمقياس للنتائج
ً
تركيبة ( 94 93كل المستوى  .)5في واحدة من هذه الدراسات التي أجريت مع األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي (ن =  ,)18تم قياس  94انخفاض نسبي في ضغط
الواجهة بشكل منهجي عند الحدبة اإلسكية والعجز من خالل  10درجات من الميل في كرسي متحرك يدوي .لم يحدث انخفاض في الضغط العجزي حتى الميل  30درجة ( 94المستوى
 .)5هناك حاجة إلى إمالة ال تقل عن  30درجة لتحقيق انخفاض مهم سريرًيا في الضغط عند الحدبة اإلسكية ( 9496 78المستوى .)5
ومع ذلك ,فإن األبحاث السريرية التي تظهر الدعم المباشر الستخدام المقاعد المائلة ,وحيثما أمكن ,المقعد المائل للخلف ,محدودة .تشير الدالئل إلى وجود تأثير إيجابي على زيادة نضح
الدم للجلد مقارن ًة بالجلوس بدون إمالة أو إمالة .كما نوقش في فصل المسببات من هذا المبدأ التوجيهي ,يؤدي انخفاض تدفق األوعية الدموية من انسداد األوعية الدموية إلى تلف ناتج
عن نقص التروية  99.وبالتالي ,فإن الزيادة القابلة للقياس في نضح الجلد تشير بشكل معقول إلى انخفاض في الظروف التي تدعم تطور إصابات الضغط .تم قياس نضح الجلد عند
متحركا يعمل بالطاقة في دراسة مالحظة واحدة 93 .بعد تجربة ستة بروتوكوالت
كرسيا
الحدبة اإلسكية لدى األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي (ن =  )11الذين استخدموا
ً
ً
مختلفة مع مجموعات من زوايا مختلفة لإلمالة في الفضاء واالستلقاء ,أظهرت األدلة أن نضح الجلد يزداد عندما يكون هناك ميل للمقعد بمقدار  15درجة أو  25درجة أو  35درجة مع
إمالة  120درجة ,أو عندما يتم دمج إمالة المقعد بزاوية  35درجة مع إمالة  100درجة (المستوى  .)5أظهرت دراسة صغيرة على األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي (ن = )13
اعتمادا على زوايا اإلمالة
معا .اختلف ضغط الواجهة في المواقع التشريحية المختلفة
انخفاضا ًا
ً
ً
كبير في ضغوط الواجهة اإلسكية والعجزية والعصعصية عند استخدام اإلمالة واالستلقاء ً

بناء على احتياجات الفرد ,وأنه يمكن إعادة توزيع الضغط إلى حد ما عن طريق ضبط زوايا الميل واالنحناء.
والميالن ( 95المستوى  .)5يشير هذا إلى أنه يجب تعديل وضع الجلوس ً
يجب أن يساهم رسم خرائط الضغط وتقييم القدرة الوظيفية وتقييم استجابة الجلد لتخفيف الضغط والنظر في نمط حياة الفرد في تطوير خطة إعادة تهيئة فردية14 .
مقعدا بارتفاع مناسب من المقعد إلى األرض للفرد .عندما ال تستقر القدمان على األرض,
من المهم الحفاظ على الوضع الصحيح والتحكم في الوضع .لتجنب القص واالحتكاك ,حدد ً

ينزلق الجسم لألمام من الكرسي .دي فلور  (1999) 78أثبت أن ضغط الواجهة أقل بكثير (ضغط < )0.001عندما تكون أقدام الفرد الجالس في وضع رأسي على األرض مقارن ًة
بدعم األرجل براحة (المستوى  .)5ميلر وآخرون )2014( .حقق  96نتائج مماثلة ,مما يدل على انخفاض كبير مقارنة بالمقاعد المستقيمة في متوسط وأقصى ضغط واجهة عجزي
عندما تم رفع أرجل المتطوعين األصحاء بدعم ,وتم إمالة المقعد (المستوى  .)5قد يؤدي عدم دعم القدمين إلى ضغط مفرط خلف الركبة ,مما يعيق الدورة الدموية .يساعد الكرسي
بذراعين في الحفاظ على الموقف ويرتبط بضغط أقل من الكرسي بدون ذراع (انظر الشكل )8.3
إذا كان ال يمكن وضع قدم الفرد مباشرة على األرض ,فيجب تعديل ارتفاع مسند القدم بحيث يميل الحوض قليالً إلى األمام عن طريق وضع الفخذين في وضع أقل قليالً من الوضع
جدا ,يتم تطبيق الحمل على منطقة الحوض
تفعا ً
األفقي .ينقل هذا الوضع الوزن (على سبيل المثال ,الحمل) من الجزء العلوي من الجسم إلى الفخذ الخلفي .عندما يكون مسند القدم مر ً
الخلفية ,مما يضع الضغط مرة أخرى على اإلسكيا والعصعص ,مما قد يزيد الضغط على القدمين .يجب أن يكون عمق المقعد كافياً للسماح بإعادة توزيع الضغط األقصى على الفخذين
( 78انظر الشكل  8.3والشكل ( )8.4المستوى .)5

الشكل  :8.3الجلوس في وضع مستقيم على كرسي مع وضع القدمين على األرض

الشكل  :8.4الجلوس على كرسي بذراعين والساقين السفلية

 :5.14تعليم وتشجيع األفراد الذين يقضون فترات طويلة في وضع الجلوس ألداء مناورات تخفيف الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تشير الدالئل المستمدة من جودة معتدلة في دراسات المستوى  2100و  101 4إلى أن أداء الميل المتوسط أو الكامل أثناء الجلوس على كرسي متحرك يزيد بشكل كبير من تدفق الدم
اإلسكي .ومع ذلك ,فإن األدلة  102,103على وجود عالقة بين إجراء مناورات تخفيف الضغط وتجربة إصابة الضغط مختلطة وال تتضمن أي دراسات تدخل مقارنة .في دراسة واحدة
مصابا بإصابة في النخاع الشوكي ولم يتعرضوا إلصابات ضغط بإجراء تحوالت وزن أكبر بشكل ملحوظ في الساعة (حجم التأثير
فردا
منخفضة الجودة من المستوى  ,4قام ً 102
ً

 )0.39مقارن ًة باألفراد الذين تعرضوا إلصابة ضغط ,ولكن في نفس الدراسة  102لم يكن هناك أي تأثير كبير العالقة بين تكرار الحركات في المقعد واإلصابة بالضغط .باإلضافة إلى
ذلك ,أظهرت دراسة عالية الجودة من المستوى  103 3عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مناورات تخفيف الضغط والتعرض إلصابة الضغط.
اعتبارات التنفيذ


لتخفيف الضغط بشكل فعال ,يجب أن تقوم مناورات تخفيف الضغط على األقل بتفريغ األرداف جز ًئيا  100وهذا له أهمية خاصة لألفراد الذين يقضون وقتًا طويالً على



علم األفراد الذين يقضون فترات طويلة في وضع الجلوس (على سبيل المثال ,األفراد المرتبطين بالكرسي المتحرك مع اصابات النخاع الشوكي وغيرهم من البالغين غير

كرسي أو كرسي متحرك (على سبيل المثال ,األفراد الذين يعانون من إعاقة حركية يعيشون في المجتمع) (المستوى .)4

المتحركين) لدمج تحوالت الوزن في روتينهم اليومي كجزء من األنشطة الوظيفية (على سبيل المثال ,الوصول والميل) 102 ,باإلضافة إلى األداء مناورات تخفيف الضغط
المتعمدة وفق جدول منتظم ( 14رأي خبير) .يناقش فصل الدليل حول جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم العوامل التي يجب مراعاتها عند تطوير وتقديم التعليم لألفراد
المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين.


فرديا لتخفيف الضغط يحدد تواتر ومدة تحوالت الوزن
بناء على روتين الفرد وقدرته  100 ,14وعلى تقييم استجابة الجلد ( 14رأي الخبراء).
ضع جدوًال ً
ً

مناقشة األدلة
يجب تشجيع األفراد الذين يقضون وقتًا طويالً على كرسي أو كرسي متحرك ,خاصة أولئك المصابين بإصابات النخاع الشوكي ,على تخفيف الضغط بانتظام تشمل مناورات تخفيف
الضغط تمارين مقصودة ,باإلضافة إلى نقل الوزن الذي يحدث أثناء األنشطة الوظيفية (على سبيل المثال ,أثناء الميل ,والوصول إلى كرسي متحرك ودفعه) .تشمل تمارين تخفيف
الضغط14,100,101,104 :


النقل المتعمد للوزن (الميل لألمام أو الجانب إلى درجة صغيرة أو متوسطة أو كاملة)



الوقوف المتقطع باستخدام األجهزة المساعدة أو بمساعدة



رافع الذراع  /تمرين الضغط.

قارنت إحدى الدراسات  100تأثيرات بروتوكول الجلوس الديناميكي مع بروتوكول تمرين الضغط على نضح األنسجة وضغط الواجهة لألفراد المصابين بشلل نصفي (ن =  )20وشلل
نصفي (ن =  ,)20مع مجموعة تحكم إضافية من األفراد األصحاء (ن =  . )20يتكون بروتوكول الجلوس الديناميكي من الجلوس المستقيم بالتناوب كل عشر دقائق مع تكوين جلوس
فارغ .يتناوب بروتوكول تمرين الضغط على الجلوس العادي مع تمرين رياضي عادي للكرسي المتحرك يتم إجراؤه مرة كل  20دقيقة .تم قياس األكسجين عبر الجلد بمقياس تأكسج في
األرداف والحدبة اإلسكية بشكل ملحوظ أثناء تمرين الضغط وزاد عند الحدبة اإلسكية في وضع الجلوس الفارغ لجميع األفراد .ومع ذلك ,الحظ الباحثون أن وقت استعادة نضح األنسجة
كان أطول بشكل ملحوظ في األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي مقارنة مع الضوابط الصحية (ضغط < ,)0.001مما يشير إلى أن الفعالية مرتبطة بقدرة األداء 100
فرديا وفًقا للقوة والمهارة.
(المستوى  .)2يشير هذا إلى أن اختيار أنشطة تخفيف الضغط يجب أن يكون ً
دليال على العالقة المحتملة بين أداء مناورات تخفيف الضغط ووقوع إصابة الضغط .في إحدى الدراسات ,كان المشاركون أفرًادا يعانون
توفر دراستان قائمة على المالحظة ً 102103
استنادا إلى
من إصابات النخاع الشوكي لمدة عامين على األقل والذين إما لم يتعرضوا إلصابات ضغط متكررة (ن =  )12أو عانوا من إصابات ضغط حوضين على األقل (ن = .)17
ً

تخطيط الضغط ,أجرى األفراد الذين لديهم سجل إصابة بالضغط تحوالت في الوزن أقل بشكل ملحوظ من المجموعة التي لم تتعرض إلصابات الضغط ( 2.5مرة [ ٪95المجال العددي
للثقة  1.0إلى  ]3.6في الساعة مقابل  ٪95[ 1.0المجال العددي للثقة  0.4إلى  ]1.9لكل ساعة ,ضغط = , 0.037حجم التأثير  .)0.39كما قامت مجموعة عدم إصابة الضغط
بأداء المزيد من الحركات في المقعد في الساعة ؛ ومع ذلك ,لم يكن االختالف ذا داللة إحصائية ( 46.5مرة [ ٪95المجال العددي للثقة  28.7إلى  ]76.7لكل ساعة مقابل 39.6
[ 24. ٪95المجال العددي للثقة إلى  ]49.7مرة في الساعة ,ضغط =  0.352,حجم التأثير ( = 0.17) 102المستوى  .)4في الدراسة الثانية ,تم إجراء  103مقارنة بين األفراد
المصابين بإصابات النخاع الشوكي الذين تم إدخالهم إلى مركز إعادة التأهيل لعالج إصابات الضغط (ن =  )31ومجموعة مع إصابات النخاع الشوكي في المجتمع (ن =  .)30في
يوميا) على كرسي متحرك (ضغط = ,) 0.002ولكن لم يكن هناك فرق كبير في عدد مناورات تخفيف
هذه الدراسة ,أمضت المجموعة المصابة بإصابات الضغط مدة أطول (ساعات ً
الضغط التي يتم إجراؤها كل ساعة (مجموعة إصابة الضغط  3.3 ± 2.2مقابل ال إصابات ضغط  ,1.6 ± 1.8ع =  .)0.664اعتمد جمع البيانات على يوميات المشاركين

أيضا أن األفراد الذين ال يعانون من إصابات الضغط كانوا قادرين على تحديد طرق أكثر بكثير لتخفيف الضغط (± 1.3
واسترجاعهم ,والتي ربما أثرت على النتائج .وجدت هذه الدراسة ً

 0.6مقابل  ,1.4 ± 2.4ضغط < 0.0001), 103مما يشير إلى وجود عالقة بين المعرفة واالمتثال ووقوع إصابة الضغط (المستوى .)3

يجب أن تكون مدة وتواتر استراتيجيات تخفيف الضغط فردية .على سبيل المثال ,األفراد النشطون الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي سوف يقومون بتغيير الوزن بشكل متكرر
طا في نشاطهم اليومي المعتاد أن يقوموا
وغير مقصود على مدار اليوم أثناء االنخراط في أنشطة وظيفية وقد يتطلبون مناورات نقل وزن مقصودة أقل تكرًا
ار يجب على األفراد األقل نشا ً
أيضا استخدام الفحص المنتظم للجلد لتوجيه وتيرة وشدة مناورات تخفيف الضغط المتعمدة14 .
بتخفيف الضغط المتعمد بشكل متكرر .يجب ً

التعبئة المبكرة
 :5.15تنفيذ برنامج تعبئة مبكر يزيد النشاط والحركة بأسرع ما يمكن( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أفادت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  06-51-10 2عن انخفاض كبير في إصابات الضغط المكتسبة بالوحدة المرتبطة ببرامج التعبئة المبكرة .في هذه الدراسات ,كان هناك
انخفاض بنحو  ٪3-2في معدالت إصابة الضغط المكتسبة من الوحدة بعد إدخال برامج التنقل .ومع ذلك ,أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  107 2عن زيادة كبيرة في
معدالت إصابات الضغط المكتسبة للوحدة والمنشأة المرتبطة ببرنامج التعبئة المبكرة ,وأفادت دراسة أخرى منخفضة الجودة من المستوى  108 2أن برنامج التعبئة المبكرة لم يكن له أي
تأثير على معدالت إصابات الضغط .تضمنت ثالثة من برامج التعبئة المبلغ عنها تعبئة وتمارين فردية وقائمة على التسامح وتم إجراؤها في وحدات ذات حدة عالية للمرضى -105.
 107يبدو أن التدخل الرابع (تم تسليمه في وحدة طبية عامة) يركز على تزويد األفراد بالتشجيع االنخراط في أنشطة التنقل  108.تقييم الموارد المطلوبة لتقديم برنامج التنقل المبكر في
ير التكاليف المقدرة  12ساعة فني ممرضة  /يوم (باإلضافة إلى تكاليف تعليم الموظفين)  109.ارتبطت برامج التعبئة المبكرة بارتياح كبير للمرضى
وحدة عالية الخطورة بسعة  18سر ًا

 105وااللتزام المرتفع للموظفين ,صنف األفراد ومقدمو الرعاية غير الرسميين تلقي المعلومات حول المكانة كموضوع ذي أولوية.
اعتبارات التنفيذ


تقييم سالمة األفراد عند بدئهم وزيادة التعبئة وتوفير اإلشراف المناسب لألفراد .يمكن لمقدمي الرعاية غير الرسمية والموظفين غير الطبيين المساعدة في تذكير األفراد
بالتعبئة بانتظام ( 110رأي الخبراء).



استخدام تقنيات التعبئة المناسبة لتجنب قوى القص المتزايدة (رأي الخبراء).



تسهيل الوصول إلى وسائل المساعدة على الحركة واألحذية المناسبة لتعزيز التنقل اآلمن (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
غالبا في المرضى
يجب أن يتقدم األفراد الذين يرتاحون في الفراش إلى الجلوس والتمشي بأسرع ما يمكنهم تحمله .قد تساعد جداول التجوال في تعويض التدهور السريري الذي يظهر ً
ممكنا) بدائل قابلة للتطبيق للراحة الكاملة في الفراش
الذين يتعرضون للراحة في الفراش لفترات طويلة .قد تكون فترات التمشي المجدولة (أو الوقوف المدعوم عندما ال يكون التمشي
ً

لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط إسكي وعجزي والذين ال يستطيعون تحمل الجلوس.

أبلغ فريق من الباحثين  107109.110عن تدخل لزيادة تعبئة األفراد في العناية المركزة الجراحية .قدم التدخل ,الذي تم تسهيله من خالل توظيف أخصائي صحي إضافي وتقديم
جلسات تثقيفية ,بروتوكوًال لزيادة التعبئة من النطاق السلبي لتمارين الحركة إلى األطراف المتدلية على جانب السرير والجلوس على السرير والوقوف و المشي (كل ثالث مرات في اليوم).
بعد ثالثة أشهر من إدخال التدخل ,أبلغت وحدة العناية المركزة عن زيادة ملحوظة في إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة ( ٪6.1مقابل  ٪5.45ضغط = , 0.009مع تعديل طول
أيضا أي
أيضا بإطالة مدة اإلقامة في كل من الوحدة (ضغط < )0.001والمستشفى (ضغط =( ) 0.002المستوى  .)2وود وآخرون )2014( .لم يجد ً 108
اإلقامة) .ارتبط التدخل ً

تأثير على معدالت إصابات الضغط لبرنامج تعبئة مبكر يتم تقديمه في وحدة العناية المركزة الطبية .شارك األفراد في مجموعة التدخل إما في مجموعة الحركة النشطة أو السلبية,
واالنتقال من سرير إلى كرسي أو المشي (المستوى .)2
طا بتقليل إصابات الضغط .األفراد في الدراسة التي
أيضا استكشاف برامج التعبئة المبكرة في وحدات العناية المركزة ,أن التدخل كان مرتب ً
ومع ذلك ,أثبتت دراستان أخريان ً 105106
أجراها كالين وآخرون )2015( .كان  106من المرضى الداخليين في وحدة العناية المركزة العصبية الذين تقدموا في مراحل التنقل بمساعدة فني إكلينيكي .كانت هناك إصابات ضغط

مشاركا
أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي تعرضت لهذا التدخل ( ٪3.8مقابل  ,٪1.1ضغط =( ) 0.026المستوى  .)2في الدراسة التي أجراها أزوه وآخرون )2016( .تقدم 105
ً

اعتمادا على مستويات التسامح لديهم .كان لدى مجموعة التدخل معدل أقل
من وحدة العناية المركزة الطبية من خالل برنامج التنقل بمساعدة ممرضات التنقل ومساعدي التمريض,
ً
لحدوث إصابات الضغط ( ٪9.2مقابل  ,٪6.1ضغط =( ) 0.0405المستوى .)2

مشاركا تعرضوا لتدخل التعبئة المبكر
يجب النظر إلى النتائج المتضاربة لألدلة مع مراعاة العوامل المربكة .في الدراسات المبكرة التي أجراها ديكنسون وآخرون )2013( .كان 107
ً
إحصائيا في درجات علم وظائف األعضاء الحاد وتقييم الصحة
لديهم مخاطر إصابة ضغط أعلى وزيادة حدة محتملة مقارنة بمجموعة التحكم .على الرغم من عدم وجود فرق معتد به
ً

المزمنة بين المجموعتين ,فإن المجموعة التي تعرضت للتدخل كانت أكثر عرضة لإلصابة بإصابات الضغط على النحو الذي تحدده درجات برادين  (15.66مقابل  ,15.24ضغط

أيضا في زيادة إصابات الضغط .وبالتالي ,يصعب تفسير نتائج هذه الدراسة .في جميع
< .) )0.001عزز التدخل رفع رأس السرير إلى  30درجة إلى  45درجة ,مما قد يكون قد ساهم ً
الدراسات المتاحة ,كانت معايير استبعاد المشاركين محدودة ,ولم يجر ذكر يذكر لقدرة األفراد ,وجميعهم كانوا في بيئات الرعاية الحرجة ,على المشاركة في برامج التعبئة بسبب استقرار

معميا وكان لدى األطباء الذين يقومون
نظر لتصميمات الدراسة ,لم يكن جامعو البيانات
بناء على مستوى المشاركة في البرنامجً .ا
ً
الدورة الدموية .لم تقدم أي من الدراسات مقارنة للنتائج ً
بتسهيل برامج التنقل مستويات مختلفة من الخبرة في تقديم البرنامج.
إعادة ضبط أوضاع األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط حالية
 :5.16بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابة ضغط إسكي أو عجزي ,قم بتقييم فائدة فترات الراحة في الفراش في تعزيز الشفاء مقابل مخاطر إصابات الضغط الجديدة أو
المتفاقمة والتأثير على نمط الحياة والصحة البدنية والعاطفية (بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تجنب جلوس شخص مصاب بإصابة ضغط إسكي في وضع منتصب بالكامل على كرسي أو سرير .هناك حاجة إلى إمالة ال تقل عن  30درجة لتحقيق انخفاض مهم



سريرًيا في الضغط عند الحدبة اإلسكية ( 94المستوى .)5
بالنسبة لألفراد الذين يعانون
بناء على استجابة إصابة الضغط والجلد المحيط بها ,وتحمل الفرد ( 14رأي
من إصابة ضغط إسكي أو عجزي ,قم بتنفيذ جدول جلوس تدريجي ً
الخبراء).



حيثما أمكن ,ضع خطة إدارة باالشتراك مع خبير جلوس (رأي خبير).



طا
تقليل واعادة توزيع الضغط باستخدام تغيير الوزن الديناميكي (إمالة واستلقاء) ,مع مالحظة أن الجلوس في وضع غير مستقيم (على سبيل المثال ,التراخي) يطبق ضغ ً
أكبر على العجز بينما يتم تطبيق الضغط على اإلسكيا عندما يجلس الفرد في وضع مستقيم ( 94رأي الخبراء ).



يمكن استخدام مناورات تخفيف الضغط لتخفيف الضغط السطحي وتعزيز نضح األنسجة واألكسجين (انظر التوصية .)5.14



بناء على تحسن أو تدهور إصابة الضغط (رأي الخبراء).
تقييم الجلد بعد كل فترة جلوس لتقييم النظام .يمكن زيادة أو تقليل أوقات الجلوس ً

نقاش
من الناحية المثالية ,يجب أن تلتئم إصابات الضغط اإلسكي في بيئة تكون فيها إصابة الضغط خالية من الضغط واإلجهاد الميكانيكي اآلخر .ومع ذلك ,فإن الراحة المطولة في الفراش
يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الفرد الجسدية واالجتماعية والنفسية .إن الموازنة بين احتياجات الفرد والحاجة إلى تفريغ الضغط الكلي (أي الراحة الكاملة في الفراش) يخلق
معضلة صعبة للفرد والمهني .تشمل المضاعفات المحتملة المرتبطة بالراحة المطولة في الفراش ,على سبيل المثال ال الحصر ,ما يلي:


هزال العضالت وتقلص المفاصل



فقدان كثافة العظام



التكييف



مضاعفات الجهاز التنفسي



سوء التغذية



الضرر النفسي



العزل االجتماعي



التحديات المالية للفرد وأسرهم 111.

في إحدى التجارب العشوائية العشوائية  ,112وجد أن األفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن =  ,)207تلتئم بشكل أسرع
يوميا مقارنة بالراحة في السرير إما على طبقة من الفوم أو سرير
عندما جلسوا من السرير على كرسي متحرك مائل مع وسادة إعادة توزيع للضغط التفاعلي لما يصل إلى أربعة ساعات ً
منخفض فقدان الهواء .كان الشفاء ,كما تم قياسه على درجة حالة قرحة الضغط في أربعة أسابيع ,أفضل بشكل ملحوظ بالنسبة لبروتوكول الجلوس (ضغط < ,)0.0001وانسحب عدد

أقل من األفراد في مجموعة بروتوكول الجلوس من الدراسة بسبب تدهور إصابة الضغط (المستوى  .)1ومع ذلك ,تم الحصول على هذه النتائج في ظل ظروف وصفات سطح الجلوس
الدقيقة في األفراد المختارين بعناية .قد ال تكون النتائج المماثلة ممكنة في اإلعدادات بدون أخصائي جلوس ذي خبرة وتوافر أسطح إعادة توزيع الضغط المناسبة .في دراسة مجتمعية
صغيرة أبلغت عن بروتوكول إدارة الضغط متعدد التخصصات مقارنة بالراحة الصارمة في الفراش لمدة ثالثة أشهر للشفاء من إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة ,تشان
أيضا
وآخرون 113 )2013( .لم يالحظ أي اختالف في نتائج التئام الجروح بين خياري اإلدارة .الدراسة ,التي كانت في األساس عبارة عن تحليل اقتصادي للرعاية المجتمعية ,أظهرت ً
عدم وجود فرق كبير في الساعات التي قضاها في السرير أو مستويات النشاط للمشاركين (عدد =  ,)12وجميعهم لديهم اصابات النخاع الشوكي.

تعتبر أسطح دعم إعادة توزيع الضغط المتقدمة ,والقدرة على استخدام تحويل الوزن الديناميكي إلى ضغط التفريغ (انظر التوصيتين  5.12و  )5.13واستخدام مناورات تخفيف الضغط
(انظر التوصيات  )5.14من العناصر المساعدة الهامة لنظام الجلوس المدعوم الفعال .قد تكون الراحة الكاملة في السرير مطلوبة من أجل:


األفراد الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى أسطح الدعم المتقدمة المعاصرة أو خيارات المقاعد القابلة لإلمالة



األفراد الذين يتابعون جراحة إعادة بناء السديلة (انظر الفصل التوجيهي جراحة إصابات الضغط)



األفراد الذين من شأن وضع الجلوس لهم أن يعطل التئام الجروح

يجب تطوير بروتوكول جلوس تدريجي مع مراعاة تحمل الفرد واستجابته إلصابة الضغط .يجب أن يشارك أخصائي الجلوس في تقييم الفرد ,واختيار كرسي مناسب  /كرسي متحرك
ووسادة دعم إلعادة توزيع الضغط ووضع خطة جلوس مدعومة فردية.
نموذجا لخطة جلوس كرسي متحرك  /كرسي متدرج (انظر الجدول  .)8.1تم تطويره لألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي بعد جراحة إعادة بناء السديلة
يقدم هوتون (2013) 14
ً
أيضا للتكيف مع احتياجات األفراد المصابين بإصابة ضغط.
ليبدأوا في حوالي ثالثة أسابيع بعد الجراحة ,وهو البروتوكول المناسب ً
الجدول  :8.1مثال على بروتوكول الجلوس التدريجي 14
نشاط

خطوة#
1

الجلوس على حافة السرير

المدة الزمنية
يوميا
 10دقائق مرتين ً

يوم الجلوس
من  1إلى 3

2

الجلوس على كرسي متحرك مع وسادة إعادة توزيع الضغط

يوميا  ,بمعدل  5دقائق
من  5إلى  10دقائق مرتين ً
كل يوم

 4إلى 7

3

الجلوس على كرسي متحرك مع وسادة إعادة توزيع الضغط

4

الجلوس على كرسي متحرك مع وسادة إعادة توزيع الضغط

يوميا إلى
يوميا  ,بزيادة  10دقائق ً
 30دقيقة مرتين ً
يوميا
تين
ر
م
أقصى
 60دقيقة كحد
ً

من  8إلى 10

تزيد بمقدار  15دقيقة كل يوم إلى  4ساعات كحد
يوميا
أقصى مرتين ً

من اليوم 11

* تقدم إلى الخطوة التالية فقط بعد أن يؤكد تقييم الجلد عدم وجود تكسر جديد للجلد
إعادة تأهيل األفراد في الرعاية الحرجة
باإلضافة إلى التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة واعتبارات التنفيذ التي نوقشت أعاله ,فإن األفراد في الرعاية الحرجة لديهم احتياجات رعاية خاصة .تنشأ اعتبارات إعادة الوضع
الوقائي اإلضافية من عدم االستقرار الفسيولوجي لألفراد المصابين بأمراض خطيرة (انظر فصل السكان ذوي االحتياجات الخاصة المرتبطة بإصابات الضغط) والتي تزيد من خطر
إصابات الضغط (انظر فصل عوامل الخطر وتقييم المخاطر).
 :5.17إعادة وضع األفراد غير المستقرين المصابين بأمراض خطيرة والذين يمكن تغيير أوضاعهم باستخدام المنعطفات البطيئة والتدريجية إلتاحة الوقت الستقرار حالة الدورة
الدموية واألكسجين( .بيان الممارسة الجيدة)

 :5.18بدء تحوالت صغيرة متكررة في وضع الجسم لألفراد غير المستقرين المصابين بأمراض خطيرة والذين هم غير مستقرين للغاية للحفاظ على جدول زمني منتظم إلعادة
التموضع ,ولتكملة إعادة التموضع المنتظم( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

اعتبارات التنفيذ


ال تحل التحوالت الصغيرة في وضع الجسم محل اختيار سطح دعم أكثر مالءمة إلعادة توزيع الضغط عند الحاجة ,أو تغيير الوضع المنتظم (أي التحوالت الرئيسية في
وضع الجسم) (رأي الخبراء).



تقييم التسامح مع المنعطفات المتكررة والصغيرة والتدريجية على أساس مستمر ,مما يتيح للفرد ما ال يقل عن عشر دقائق لتحقيق التوازن قبل تحديد ما إذا كان تغيير
الموقف مقبوالً (رأي الخبراء).



بالنسبة لألفراد المصابين بأمراض خطيرة والذين ال يستطيعون تحمل االنعطافات المتزايدة البطيئة ,فإن استراتيجيات إعادة التموضع التي يجب تنفيذها تشمل تحوالت الوزن,
ونطاق الحركة السلبي ,وتغييرات موضع األطراف ,ودوران الرأس ,وتعويم الكعب ,وتدوير الزاوية السفلية .يجب أن يعتمد استخدام هذه التدخالت على التسامح الفردي 115
(رأي الخبراء).



قم بمراجعة الجدول الزمني إلعادة الوضع استجابة لتقييم تحمل الفرد .قم بإجراء تجربة لتغيير الوضع كل ثماني ساعات على األقل أو بشكل متكرر أكثر لتحديد ما إذا كان
يمكن إعادة وضع جدول زمني منتظم إلعادة الوضع (رأي الخبراء).



استأنف إعادة الوضع المنتظم بمجرد استقرار حالة الدورة الدموية واألكسجين (رأي الخبراء).

ملخص الدليل
يتكون الدليل التجريبي الحالي الذي يدعم التوصية القائمة على األدلة من دراسات تدعم بشكل غير مباشر فائدة استكمال إعادة الوضع المنتظم مع التحوالت الصغيرة المتكررة في وزن
الجسم .أظهرت الدراسات أن التحوالت الصغيرة في الوزن تعيد توزيع الضغط على األفراد األصحاء والسكان المصابين بأمراض خطيرة  116117.تم إثبات التحسينات في تدفق الدم
العجزي من تحوالت الوزن الصغيرة في األفراد المصابين بأمراض خطيرة .يحول الحجم اإلجمالي المنخفض لألدلة دون القدرة على تحديد ما إذا كان هذا التدخل سيكون له تأثير عام
على منع إصابة الضغط أو الحد منها.
مناقشة األدلة
اورتويتش وجد ( 117 )1995أن التحوالت التكميلية الصغيرة في وزن الجسم عندما تكون في وضع االستلقاء تزيد بشكل كبير من التروية الشعرية المقاسة بتدفق دوبلر بالليزر في كل
من العجز والمدور .كانت التحوالت الصغيرة لوزن الجسم فعالة في تقليل ضغط الواجهة عند المدور والعجز في كل من وضعية االستلقاء والوضعية المائلة الجانبية (المستوى  .)5دعمت
إحصائيا يتراوح بين  1.3مم
دراسة أُجريت على أفراد أصحاء اكتشاف أن التحوالت الصغيرة في الموقف ترتبط بانخفاض ضغط الواجهة .في هذه الدراسة ,تم تحقيق انخفاض معتد به
ً
زئبق و  1.5مم زئبق (ضغط < )0.05من خالل التحوالت الصغيرة للوزن في  28وضعية مختلفة .خطر (المستوى .)5

غالبا ما يعاني الشخص المصاب بأمراض خطيرة من ضعف في األوعية الدموية ,وخلل في حلقة
يمكن أن يحدث عدم استقرار الدورة الدموية مع التعبئة في مجموعة الرعاية الحرجةً .
التغذية الراجعة الالإرادية ,و  /أو انخفاض احتياطي القلب واألوعية الدموية .قد تؤدي أنشطة المرض والرعاية الخاصة بالفرد إلى اختالل التوازن في العرض والطلب على األكسجين إذا

كانت المتطلبات أثناء أنشطة التنقل و  /أو الرعاية تتجاوز العرض.
ممكنا 115,120 .يجب التخطيط ألنشطة الرعاية للسماح
يجب التفكير في تحويل الفرد بشكل أبطأ أو بزيادات صغيرة تتيح الوقت الكافي لتثبيت العالمات الحيوية عندما يكون ذلك
ً

بالراحة الفسيولوجية الكافية لتلبية طلب األكسجين الذي ستفرضه التعبئة على الجسم .اسمح للفرد ذي الحاالت الحرجة بعشر دقائق لتحقيق التوازن قبل تقييم التسامح مع تغيير الوضع,.
إعادة الفرد إلى وضع ضعيف .باإلضافة إلى ذلك ,بالنسبة لألفراد الذين ال يستطيعون تحمل إعادة التموضع التدريجي ,يمكن إجراء تحوالت صغيرة للوزن كل  30دقيقة ,باإلضافة إلى
يدويا والقذالي والوركين كل ساعة ما لم يتم منع ذلك .يجب إجراء تقييم التسامح لتحوالت الوزن المتكررة والصغيرة على أساس مستمر ,مما يسمح للفرد بعشر دقائق على
رفع األطراف ً
األقل لتحقيق التوازن قبل تحديد ما إذا كان تغيير الوضع مقبوالً  115.تزيد الفترات الطويلة في الوضع الثابت من احتمال عدم استقرار الدورة الدموية عند أعيد وضعها.

قلة من األفراد غير مستقرين للغاية بحيث ال يمكنهم االنقالب .ومع ذلك ,قد تكون هناك مواقف تمنع مؤقتًا الدوران واعادة الوضع ,والتي يجب توثيقها بوضوح في السجل السريري للفرد
ومناقشتها مع الفريق المختص .تقييم كل حالة سريرية على أساس فردي .أعد تأسيس الدوران واعادة الوضع حسب ما تسمح به حالة الفرد .بالنسبة لألفراد الذين لم يتمكنوا من تحمل
إعادة التموضع الكامل ,برينديل  (2013) 122يقترح إجراء تجربة إلعادة التموضع كل ثماني ساعات على األقل أو بشكل متكرر لتحديد ما إذا كان يمكن إعادة وضع جدول زمني
منتظم إلعادة التموضع.

إعادة وضع األفراد في غرفة العمليات
باإلضافة إلى التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة واعتبارات التنفيذ التي تمت مناقشتها أعاله ,فإن األفراد في غرفة العمليات لديهم احتياجات رعاية خاصة تنشأ عن عدم قدرتهم على
الحركة خالل فترة العملية (انظر فصل السكان ذوي االحتياجات الخاصة المتعلقة بإصابة الضغط) .تشير المخاطر المتزايدة إلصابات الضغط لألفراد الذين يخضعون لعملية جراحية
(انظر فصل عوامل الخطر وتقييم المخاطر) إلى ضرورة بذل مزيد من العناية في تحديد المكانة في غرفة العمليات.
 :5.19ضع الفرد بطريقة تقلل من خطر تطور إصابة الضغط أثناء الجراحة عن طريق توزيع الضغط على مساحة سطح أكبر للجسم وتفريغ النتوءات العظمية( .بيان الممارسة
الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تقييم األفراد الذين يدخلون اإلعداد المحيط بالجراحة باستخدام األجهزة الطبية في الموقع لتحديد كيف يمكن أن يؤثر تحديد المواقع واألجهزة على المخاطر المحتملة إلصابة
الضغط المرتبطة باألجهزة (رأي الخبراء).



ال تضع الشخص مباشرة على جهاز طبي إال إذا كان ال يمكن تجنبه (رأي خبير).



دائما وسيتم تحديده حسب نوع الجراحة والوضع الجراحي ومدة
حيثما أمكن ,قم بإعادة وضع الفرد أثناء الجراحة .هذا ال يشمل حركة الجسم بالكامل .لن يكون هذا
ً
ممكنا ً
الجراحة والحالة السريرية للفرد (رأي خبير).



اتبع السياسات المؤسسية وممارسات السالمة القياسية عند تعيين فرد لعملية جراحية .حدد الوضع المناسب واستراتيجيات تحديد المواقع بالنظر إلى نوع الجراحة والحاجة إلى
حماية الفرد من أي إصابة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إصابة الضغط) ( 123رأي خبير).



توثيق الموقف الذي تم وضع الفرد فيه أثناء الجراحة (رأي خبير).



انتبه بشكل خاص إلى نقاط الضغط التي تنفرد بها وضعية الجراحة عند وضع الفرد للجراحة وعند تقييم الجلد بعد الجراحة (على سبيل المثال ,الجبين واألنف والذقن
والثديين والعرف الحرقفي واألعضاء التناسلية والركبتين وأصابع القدم في وضعية االنبطاح) ( رأي الخبراء).



استخدم أجهزة دعم إعادة توزيع الضغط والحشو للمساعدة في وضع الفرد (على سبيل المثال ,استخدم وسائد الوجه  86وحشوة الصدر  124عندما يكون في وضعية
االنبطاح) .راجع فصل إعادة الوضع والتعبئة المبكرة من هذا الدليل للحصول على توصيات قائمة على األدلة بشأن األجهزة والحشو.



ضع في اعتبارك استخدام الضمادات الوقائية لحماية البروز العظمي .راجع الفصول الخاصة بالعناية الوقائية بالبشرة واصابات ضغط الكعب للحصول على توصيات مبنية
على األدلة بشأن استخدام الضمادات الوقائية.



استخدم جهاز تفريغ الكعب الذي يوفر الدعم للعجول وال يضغط على وتر العرقوب 126 125 .راجع فصل إصابات ضغط الكعب في هذا الدليل للحصول على توصيات
قائمة على األدلة بشأن منع إصابات ضغط الكعب.



يمكن استخدام خرائط الضغط كإشارة بصرية لتوجيه إعادة التموضع في غرفة العمليات (رأي الخبراء).



ممكنا ,ضع الفرد في وضع مختلف قبل الجراحة وبعد الجراحة عن الموقف المعتمد أثناء الجراحة (رأي الخبراء).
عندما يكون ذلك
ً

نقاش
عادة ال يكون من الممكن تقليل المدة التي يتعرض فيها الجلد واألنسجة للضغط أثناء إجراء جراحي ,لذلك فإن وضع الفرد بحيث يوزع الضغط على مساحة أكبر من الجسم وحماية
نظر للحاجة
صعبا ًا
أمر
النتوءات العظمية هي استراتيجيات أساسية للتقليل .خطر إصابة الضغط في غرفة العمليات .يمكن أن يكون وضع الفرد بطريقة تقلل من خطر إصابات الضغط ًا
ً
اعتمادا على متطلبات الجراحة ,قد تكون خيارات تحديد المواقع محدودة .ومع ذلك ,ابدأ بالوضع
إلى ضمان مجال عملي مستقر ومرئي ويمكن الوصول إليه إلجراء العملية الجراحية.
ً
المناسب لنوع الجراحة ,ثم استخدم أجهزة الحشو والدعم إلعادة توزيع الضغط إلى أقصى حد وتقليل القص.

يتم تحديد الوضع الذي يوضع فيه الفرد على طاولة العمليات بشكل عام حسب االحتياجات الجراحية .في الدراسات المختبرية ,كال من دي فلور  (2000) 67و سكوت وآخرون.
 (1999) 127أظهر أن ضغط الواجهة كان أقل عندما تم وضع الفرد في وضع االستلقاء ,مقارنة بالمواقع الجراحية األخرى (المستوى  .)5عندما ال يمكن تغيير الوضع الجراحي ,يجب
تنفيذ استراتيجيات لتقليل مخاطر إصابة الضغط .يعرض الجدول  8.2نقاط الضغط المرتبطة بالمواقف الجراحية الشائعة.
سيتم تجميد العديد من األفراد لفترة طويلة من الوقت أثناء الجراحة .يمكن أن يتسبب هذا في انخفاض تروية األنسجة عند نقاط الضغط 128 .يجب مراعاة تقليل الضغط على البروز
ممكنا .يتم عرض نقاط الضغط التي يجب أخذها في االعتبار بشكل خاص في المواقف الجراحية المختلفة الشائعة االستخدام في الجدول  .8.2عند الوصول
العظمي عندما يكون ذلك
ً

إليها ,يمكن أن تساعد أنظمة رسم الخرائط بالضغط في تحديد نقاط الضغط أثناء تحديد المواقع وتمكين التدخالت (على سبيل المثال ,تعديل وضع الفرد أو استخدام أسطح الدعم أو
الوسائد أو الوسائد) ليتم تنفيذها لتقليل الضغط.
ممكنا ,فإن وضع الفرد في وضع مختلف قبل الجراحة وبعدها يسمح بالتناوب في نقاط الضغط ليتم تحميلها .وبالتالي ,يتم تقصير الفترة التي تتعرض فيها األنسجة
عندما يكون ذلك
ً
للخطر ,ويقل خطر اإلصابة بإصابة الضغط  67.لكي يقوم المهنيين الصحيين العاملين في وحدة رعاية ما بعد التخدير وجناح المستشفى بمراقبة حالة جلد الفرد واختياره .المناصب

المناسبة بعد الجراحة ,مطلوب توثيق تحديد المواقع أثناء الجراحة.
أحيانا "الكعب العائم" .يمكن تخفيف الضغط عن طريق رفع أسفل الساق
خاليا من جميع الضغوط في غرفة العمليات  -وهي حالة تسمى
ً
من الناحية المثالية ,يجب أن يكون الكعب ً

والساق من المرتبة باستخدام جهاز تعليق كعب يطفو الكعب أو ,في حالة عدم توفره ,وضع وسادة أسفل الساقين السفلية .وبالتالي ,سينتشر الضغط بدالً من ذلك إلى أسفل الساقين ولن
يتعرض الكعب للضغط .عند رفع الكعب ,يجب النظر بعناية في وضع الساق السفلية للفرد .يؤدي التمدد المفرط للركبة إلى انسداد الوريد المأبضي ,وهذا يمكن أن يهيئ الفرد لتجلط
األوردة العميقة ( .)DVTإن وضع الركبتين في ثني طفيف يمنع ضغط الوريد المأبضي ويقلل من خطر اإلصابة بجلطات األوردة العميقة المحيطة بالجراحة .يقدم الفصل التوجيهي
الخاص بإصابات ضغط الكعب توصيات مسندة باألدلة حول وضع الكعب في جميع البيئات السريرية وهو ذو صلة خاصة باألفراد الذين يخضعون للجراحة.
معرضا بشكل خاص لخطر
يتعرض األفراد الذين لديهم أجهزة طبية لخطر متزايد من إصابات الضغط .إن العبء الثقيل للتكنولوجيا والمعدات المستخدمة في غرفة العمليات يجعل الفرد
ً

معرضا لخطر إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز الطبي بسبب زيادة عوامل الخطر,
إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز .باإلضافة إلى ذلك ,قد يكون الفرد الذي يخضع لعملية جراحية
ً

بما في ذلك ضعف اإلحساس ,والرطوبة أسفل الجهاز ,وضعف التروية ,وتغير تحمل األنسجة ,والوذمة .تتضمن إصابات الضغط توصيات إضافية لتقليل المخاطر المرتبطة باألجهزة
الخارجية في مجموعة متنوعة من اإلعدادات السريرية ,بما في ذلك غرفة العمليات.
الجدول  :8.2نقاط الضغط المثيرة للقلق في المواضع الجراحية المختلفة (مع الرسوم التوضيحية)

غالبا ما تُستخدم األشرطة ومنصات التثبيت أو الوسائد أو األوتاد المصنوعة من مواد مختلفة (مثل الرغوة أو الجل) لتأمين الفرد واعادة توزيع الضغط ومنع إصابة األعصاب.
ملحوظةً :
مصدر إلصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية في جميع األوضاع.
ًا
بعض هذه األجهزة ,وليس كلها ,موضحة في المخططات أدناه .قد تكون أحزمة األمان
يتم تمييز نقاط الضغط "المخفية" على الجانب السفلي من الفرد بشكل أفتح مع خطوط منقط
الموقف ونقاط الضغط ذات االهتمام المحدد


مستلق



عظم القذالي



شفرة الكتف (الكتف)



المرفقين



العجز



العصعص



ردفان



كعوب

ترندلينبورغ

حسب موقف ضعيف:


أكتاف

موقف توضيحي يشير إلى نقاط الضغط
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أخمص القدمين
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حسب وضع ضعيف ولكن بشكل خاص:
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ظهر الركبتين
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تفتيت الحصى
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مرفق
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الكتف



إبط
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الركبتين
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إصابات ضغط الكعب

المقدمة
شيوعا إلصابات الضغط .في دراسة استقصائية أوروبية حول انتشار إصابات الضغط (العدد =  / )5947تم العثور على ما يقرب من  ٪80من
الكعب هو أحد أكثر المواقع التشريحية
ً

جميع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة عند العجز والكعب ( ٪39.9و  ٪38.5على التوالي) .تم العثور على إصابة الضغط األشد عادة في العجز ( )٪44.8أو الكعب
شيوعا
( / )٪24.2في دراسة انتشار إصابة الضغط الوطنية التي أجريت في عام  2014في فرنسا (العدد =  2 ,)21.538كان الكعب والعجز هما االثنان .المواقع التشريحية األكثر
ً
شيوعا إلصابات الضغط لدى
المتأثرة بإصابات الضغط في العناية المركزة الحادة .أفادت دراسة أجريت في إسبانيا من  2012إلى  2015أن الكعب كان الموقع التشريحي األكثر
ً
متكرر إلصابات الضغط ,ولكنه يعاني من بعض إصابات الضغط األكثر خطورة .
ًا
يحيا
موقعا تشر ً
األطفال وحديثي الوالدة  3.الكعب ليس فقط ً

كبار السن واألفراد في الرعاية الحرجة واألطفال وحديثي الوالدة معرضون بشكل خاص لخطر إصابات ضغط الكعب .تم اإلبالغ عن انتشار إصابات ضغط الكعب بين األفراد في
الرعاية الحادة ما بين  ٪21و  4. ٪46تم العثور على أعلى معدالت إصابات ضغط الكعب في وحدات إعادة التأهيل في دراسة انتشار وطنية أجريت في أماكن سريرية مختلفة في
تفعا بنسبة
فرنسا .في دراسة استطالعية أجريت في مركزين إلعادة تأهيل المسنين ,كان معدل انتشار إصابات ضغط الكعب  5 ,٪12بينما كان انتشار إصابات ضغط الكعب مر ً
عاما الذين يحضرون استشارات الرعاية الصحية األولية.
 ٪28.6لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  7و ً 12
نظر ألن
يعد تقليل الضغط والقص عند الكعب نقطة اهتمام مهمة في الممارسة السريرية .يحافظ البروز الخلفي للكعب على ضغط شديد ,حتى عند استخدام سطح إعادة توزيع الضغطً .ا
الكعب مغطى بحجم صغير من األنسجة تحت الجلد ,تنتقل األحمال الميكانيكية مباشرة إلى العظم .تشير نمذجة العناصر المحدودة إلى أن شكل العقدة الفردية يؤثر على إجهاد

نظر لمساحة سطح الكعب الصغيرة ,من الصعب إعادة توزيع الحمل من الكعب.
العضالت واألنسجة عند الكعب ً 67.ا
تقدم التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة الواردة في هذا الفصل أدلة خاصة بمنع وعالج إصابات ضغط الكعب .تناقش التوصيات تقييم الجلد واألنسجة الخاص بالكعب ,وتحديد موضع
الكعبين ,والضمادات الوقائية المطبقة على الكعب .أدلة محدودة على ممارسة العناية بالبشرة الخاصة بالكعب كانت متاحة .ومع ذلك ,فإن التوصيات والدراسات  89الخاصة بالعناية
بالبشرة المقدمة في فصل اإلرشادات الوقائية للعناية بالبشرة وثيقة الصلة بشكل خاص بالعناية الوقائية بالبشرة للكعوب ويجب الرجوع إليها عند وضع خطة رعاية لمنع إصابات ضغط
الكعب.
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي العوامل التي تعرض األفراد لخطر تطور إصابة ضغط الكعب؟



ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم جلد الكعب واألنسجة؟



ما هي استراتيجيات اإلدارة المحلية الفعالة (مثل العناية بالبشرة والضمادات الوقائية) في الوقاية من إصابات ضغط الكعب؟



ما هي تدخالت إعادة تموضع الكعب الفعالة في منع إصابات ضغط الكعب؟



ما هي أسطح وأجهزة الدعم الفعالة في منع إصابات ضغط الكعب؟



ما هي االستراتيجيات الفعالة لعالج إصابات ضغط الكعب؟



ما هي العوامل التي تؤثر على الشفاء من إصابات ضغط الكعب؟

تقييم الكعب
يعتبر الكعب منطقة معرضة لتلف الضغط مقارنة بمناطق أخرى من الجسم بسبب عوامل مثل تشريح الكعب ,وعبء المرض ,والظروف المرضية ,وعملية الشيخوخة  10.بسبب هذا
الضعف ,من الحكمة إجراء تقييم منتظم .كعب الضرر الناتج عن الضغط ,خاصة في األفراد الذين يعانون من مشاكل طبية .باإلضافة إلى ذلك ,يجب مالحظة عوامل الخطر التي
يمكن أن تساهم في تطور إصابات ضغط الكعب أو تأخير الشفاء (على سبيل المثال ,أمراض األوعية الدموية الطرفية) ومعالجتها .يحدد فصل المبادئ التوجيهية عوامل الخطر وتقييم
المخاطر عوامل الخطر الرئيسية التي يجب مراعاتها في تقييم المخاطر .يحتوي فصل الدليل اإلرشادي تقييم الجلد واألنسجة على مناقشة شاملة وتوصية لتقييم الجلد.
 :6.1تقييم حالة األوعية الدموية  /التروية لألطراف السفلية والكعب والقدم عند إجراء تقييم للجلد واألنسجة ,وكجزء من تقييم المخاطر( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أشارت الدالئل من دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  3إلى أن اإلصابة بأمراض الشرايين الطرفية تزيد من خطر إصابات ضغط الكعب ,ربما بسبب انخفاض تدفق الدم إلى
مصابا بأمراض األوعية الدموية
الكعب .أظهرت األدلة المستمدة من دراسة تنبؤية منخفضة الجودة من المستوى  3أن إصابات ضغط الكعب كانت أقل عرضة للشفاء عندما يكون الفرد
ً
الطرفية.

اعتبارات التنفيذ


افحص جلد الكعب بانتظام ,حتى لو كانت الضمادة الوقائية في مكانها (رأي خبير).



يجب تدريب المهنيين الصحيين الذين يقومون بإجراء تقييم شامل لألوعية الدموية على استخدام تقنيات ومعدات التقييم المناسبة (رأي الخبراء).



عند تقييم األطراف السفلية  /الكعب  /القدمين كجزء من التقييم الشامل للجلد ,يجب تضمين المعلمات التالية ,بهدف تقييم اإلمداد الوعائي للكعب والتمييز بين أمراض
الشرايين واألوردة:







o

درجة ح اررة الجلد

o

وجود أو عدم وجود نبضات محيطية تروي الكعب (خاصة الشريان الظنبوبي الخلفي الذي يغذي الكعب)

س لون الجلد (على سبيل المثال ,شاحب ,تلطيخ الهيموسيديرين ,إلخ)
o

جودة البشرة ومظهرها (على سبيل المثال ,لمعان ,وجود الشعر أو عدم وجوده ,إلخ)

o

اإلحساس باللمس أو التقارير الفردية لإلحساس المتضائل (رأي الخبراء).

في انتظار توفر المعدات ,يمكن النظر في التقييمات التالية:
o

مؤشر الضغط العضدي للكاحل أو مؤشر الضغط العضدي في إصبع القدم كمقياس لنضح القدم 15

o

اختبار حيدة الخيوط كمقياس لإلحساس (رأي الخبراء).

باإلضافة إلى الفحص البدني للكعب ,ضع في اعتبارك الحالة السريرية للفرد والتاريخ الطبي وعوامل الخطر لتطوير إصابة ضغط الكعب ,بما في ذلك أمراض األوعية
الدموية والسكري واإلصابة السابقة بضغط الكعب (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك إحالة األفراد الذين يعانون من حالة األوعية الدموية المشتبه بها أو المعروفة إلى أخصائي األوعية الدموية كما هو محدد (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
بسبب أمراض األوعية الدموية وترقق األنسجة المرتبط بالشيخوخة ,ووجود الدهون الالوعائية في الكعب ,فإن الكعب معرض لخطر إصابات الضغط .كما هو مذكور في الفصل
التوجيهي حول عوامل الخطر وتقييم المخاطر ,فإن التغييرات في التروية والدورة الدموية (بما في ذلك داء السكري) تزيد من خطر إصابات الضغط .تعتبر حالة األوعية الدموية مهمة
بشكل خاص للوقاية من إصابات الضغط في الكعب وعالجها 10 ,وينبغي يتم تضمينها عند إجراء تقييم شامل للكعب.
أشارت إحدى الدراسات  16إلى أن اإلصابة بمرض الشرايين المحيطية تزيد من خطر إصابات ضغط الكعب ,ربما بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الكعب .في األفراد في مستشفى
مهما إلصابات ضغط الكعب في تحليل متعدد المتغيرات (نسبة األرجحية [أو]  ,11المجال العددي للثقة [ ٪95المجال
مجتمعي (العدد =  ,)30كان مرض الشرايين المحيطية عامالً ً
العددي للثقة  ] 1.99إلى ( 16 )60.57المستوى .) 3
في األفراد في الرعاية الحادة الذين تعرضوا إلصابات ضغط مكتسبة في المستشفى والمجتمع (العدد =  ,)337كان داء السكري ,وأمراض األوعية الدموية ,وعدم الحركة ,ودرجة قبول
برادن سكيل  18أو أقل ,جميعها عوامل خطر كبيرة إلصابات ضغط الكعب في متغير واحد التحليل (المستوى .)3
مصابا بمرض األوعية الدموية المحيطية .في األفراد الذين يعانون من
باإلضافة إلى ذلك ,أظهرت دراسة تنبؤية  14أن إصابات ضغط الكعب كانت أقل عرضة للشفاء عندما يكون الفرد
ً
مهما في التحليل متعدد المتغيرات (نسبة الخطر [٪HR] = 0.40, 95
إصابات ضغط الكعب (العدد =  140مع  183إصابة بالضغط) ,كان وجود مرض الشرايين المحيطية عامالً ً
 CI 0.20إلى  ,0.81ضغط =( 0.010) 14مستوى .)3

إلى جانب الحاالت المرضية األخرى ,أكدت األبحاث على أن تدفق الدم أو المرض إلى الكعب هو عامل خطر لحدوث إصابة ضغط الكعب و  /أو الشفاء .لذلك ,من الحكمة اعتبار
حالة األوعية الدموية كجزء من تقييم الكعب لتحديد ما إذا كان قد يكون هناك مرض في األوعية الدموية .سيوفر تقييم الكعب الشامل خطة وقاية و  /أو عالج أكثر استنارة مصممة
للفرد.

يتطلب المهنيون الصحيون الذين يقومون بإجراء تقييمات األوعية الدموية التعليم والتدريب على مهارات التقييم واستخدام المعدات أو يجب عليهم اإلحالة إلى أخصائي صحي متمرس.
تشمل التحقيقات غير الغازية شائعة االستخدام لتقييم األوعية الدموية (على سبيل المثال ال الحصر) مؤشر الضغط العضدي للكاحل و مؤشر الضغط العضدي في إصبع القدم والموجات
فوق الصوتية ذات الموجة المستمرة .األدلة على استخدام هذه الفحوصات على وجه التحديد لتقييم األوعية الدموية في الكعب فيما يتعلق بالوقاية من إصابات الضغط والشفاء محدودة.
ومع ذلك ,هناك مجموعة قوية من األدلة الستخدام هذه التحقيقات لتقييم األوعية الدموية في األطراف السفلية في سياقات أخرى.
يستخدم مؤشر الضغط العضدي للكاحل بشكل شائع لتقييم أمراض األوعية الدموية الطرفية الكبيرة ؛ ومع ذلك ,فإن استخدامه في تقييم مرض األوعية الدموية الصغيرة في القدم يعتبر
محدودا  15.باإلضافة إلى ذلك ,يجب توخي الحذر عند تفسير النتائج لدى األفراد المصابين بأمراض مثل مرض السكري  1517.فيما يتعلق بالتقييم فيما يتعلق بإصابات ضغط الكعب,
ً

مشاركا يعانون من  92إصابة في ضغط الكعب  18وجدت أن مؤشر الضغط العضدي للكاحل قد ال يكون
مقياسا دقيًقا وموثوًقا
بأثر رجعي تم االنتهاء من مراجعة الرسم البياني لـ 83
ً
ً
لتدفق الشرايين إلى الكعب .ما يقرب من  ٪ 47من الحاالت كانت تحتوي على أوعية غير قابلة لالنضغاط ,وفي  ٪ 50من الحاالت التي تحتوي على أوعية قابلة للضغط ,لم يقيس
مؤشر الضغط العضدي للكاحل الشريان الذي يعكس بشكل مباشر نضح الكعب (أي الشريان الظنبوبي الخلفي) (المستوى  .)4لذلك ,قد توفر الموجات فوق الصوتية مؤشر الضغط
تقييما أكثر دقة لألوعية الدموية للقدم
العضدي في إصبع القدم أو تخطيط صدى القلب الدوبلري ً
وضع لمنع وعالج إصابات ضغط الكعب
خصيصا أو
 :6.2لألفراد المعرضين لخطر إصابات ضغط الكعب و  /أو إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية ,ارفع الكعب باستخدام جهاز تعليق كعب مصمم
ً
تماما بطريقة توزع وزن الساق على طول ربلة الساق دون الضغط على وتر العرقوب والوريد المأبضي( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =
وسادة  /وسادة رغوة .قم بتفريغ الكعب ً
)

ملخص الدليل
تشير الدالئل المستمدة من دراسات الجودة المتوسطة  20 19والمنخفضة  21إلى أن رفع الكعب يقلل من مخاطر إصابات الضغط .كان معدل حدوث إصابات الضغط أقل باستخدام
كل من وسادة الرغوة العادية واستخدام حذاء تعليق الكعب الرغوي  20مقارن ًة بغير ارتفاع الكعب .باإلضافة إلى كونه أكثر فاعلية من الرعاية العادية مع عدم وجود ارتفاع للكعب ,فقد
أيضا أن حذاء تعليق الكعب الرغوي أكثر فعالية في تقليل إصابات الضغط في دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  22 ,1وأكثر فاعلية لتحسين حالة الكعب المحمر في دراسة
تبين ً
انخفاضا في أي إصابات ضغط الكعب بنسبة  ٪43.8وانخفاض بنسبة  ٪67في إصابات
منخفضة الجودة من المستوى  23. 2أظهرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى 4
ً

ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة  24.دراستان منخفضة الجودة من المستوى  4قدم أدلة تدعم أحذية رفع الكعب المملوءة بالهواء  25وأحذية رفع الكعب المصنوعة من
القماش ذات االحتكاك المنخفض
اعتبارات التنفيذ


التأكد من خلو الكعب من سطح السرير (رأي خبير).



عند اختيار جهاز تعليق الكعب ,ضع في اعتبارك:
o

الحالة السريرية للفرد ,بما في ذلك العوامل التي قد تزيد من حركة الساقين (على سبيل المثال ,الهياج وتشنجات العضالت)

o

سالمة الجلد ووجود وذمة

o

المظهر التشريحي  /محاذاة الورك والقدم وأسفل الساق

o

خطة الرعاية

o

مدى تحمل الفرد للجهاز

o

إرشادات الشركة المصنعة( .رأي خبير).



يجب أن تكون الركبة في ثني خفيف ( 5درجات إلى  10درجات) (المستوى .)5



تجنب مناطق الضغط المرتفع ,خاصة تحت وتر العرقوب .وزع الضغط على طول العجول بالكامل (رأي خبير).



ضع في اعتبارك اختيار جهاز به كتلة تحديد المواقع إذا لم يتم محاذاة قدم الفرد في الوضع األمثل (على سبيل المثال ,إذا سقطت القدم في الدوران الجانبي أو الخارجي)
(رأي الخبراء).



ضع أجهزة تعليق الكعب حسب تعليمات الشركة الصانعة (رأي الخبراء).



قم بإزالة جهاز تعليق الكعب بشكل دوري (مرتين في اليوم على األقل) لتقييم سالمة الجلد وحالة التروية .قم بإزالة جهاز تحديد المواقع بشكل متكرر في حالة وجود وذمة أو
انتقال السوائل (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
ارتفاع الكعب
أحيانا "الكعب العائم" .هوبر
خاليا من جميع الضغوط  -حالة تسمى
ً
يمكن تخفيف الضغط عن طريق رفع أسفل الساق والساق عن المرتبة .من الناحية المثالية ,يجب أن يكون الكعب ً
 (2008) 27زيادات كبيرة موثقة في تدفق الدم من األنسجة إلى الكعب المقاس باستخدام دوبلر الليزر عندما تم رفع كعوب المتطوعين غير المقيمين بالمستشفى المصابين بأمراض

دليال سريرًيا على أن رفع الكعب أكثر فعالية في الوقاية من إصابات الضغط من نظام الرعاية الذي ال يشمل رفع
األوعية الدموية الطرفية (المستوى  .)5تقدم ثالث دراسات ً 21-19
الكعب.

تجربة عشوائية محكومة متعددة المراكز أجراها البعث وآخرون 19 )2016( .مقارنة تأثير ارتفاع الكعب بحذاء التعليق الرغوي المطبق في سيارة اإلسعاف (مجموعة التدخل) مع الرعاية
عاما) تم نقلهم إلى المستشفى عبر
العادية (مجموعة التحكم) على حدوث إصابات ضغط الكعب في وقت الخروج من المستشفى .تم تجنيد ما مجموعه  405من كبار السن (> ً 70
يوما
يوما لمجموعة التدخل و ً 10.4
سيارات اإلسعاف .استمر بروتوكول إدارة الكعب المخصص في الجناح حتى الخروج من المستشفى .كان متوسط طول اإلقامة في المستشفى ً 7.9
مشاركا في ختام الدراسة إلى انخفاض ملحوظ في حدوث إصابات الضغط في مجموعة التدخل مقارن ًة بمجموعة التحكم ( ٪14.6مقابل ,٪30
لمجموعة المراقبة .أشار تحليل 183
ً

تعليما معيارًيا  19.كانت الدراسة قوية بشكل كبير والنتائج تدعم رفع الكعب للوقاية من
المقيمين تلقوا
المقيمين ,على الرغم من أن جميع ّ
ضغط = .) 0.017لم يتم تحديد الموثوقية بين ّ
ً
إصابات الضغط (المستوى .)1
دونيلي وآخرون 20 )1 201( .أجرى تجربة سريرية معشاة تقارن التفريغ الكامل للكعب باستخدام جهاز تعليق كعب تجاري بالرعاية القياسية التي ال تشمل تفريغ الكعب .تم تجنيد كبار
السن الذين تم قبولهم في وحدة الصدمات مع حدوث كسور في الورك خالل الـ  48ساعة الماضية والذين كانوا خاليين من إصابات الضغط (ن =  .)239كانت النتيجة األولية لالهتمام
حدوث فئة  /مرحلة جديدة جديدة أو إصابة ضغط أكبر في الكعب (أو مواقع أخرى) .لم تظهر إصابات ضغط على الكاحلين أو القدمين أو الكعبين في مجموعة التدخل التي تتلقى
ارتفاع الكعب .ومع ذلك ,فإن المجموعة الضابطة التي ال يوجد بها ارتفاع للكعب تعرضت لـ  29إصابة في ضغط القدم  /الكعب (ضغط < .)0.001أشارت منحنيات بقاء كابالن ماير
إلى أن األفراد في المجموعة الضابطة كانوا أكثر عرضة لتلف الضغط في جميع النقاط الزمنية (رتبة السجل ,ضغط = .) 0.001أظهر تحليل الحساسية أنه عندما تم تعيين األفراد
الذين فقدوا للمتابعة لنتيجة إصابة الضغط ,كانت مجموعة التدخل ال تزال أقل عرضة لإلصابة بإصابة ضغط من تلك الموجودة في المجموعة الضابطة (ضغط = .) 0.0001أشار
ائيا في مجموعة العالج أقل
تحليل المخاطر إلى أنه عند النظر في تأثير العديد من العوامل السريرية والمرضية التي قد تكون عوامل خطر محددة ,كان المشاركون الذين تم اختيارهم عشو ً

عرضة لإلصابة بضرر الضغط بخمس مرات ( ٪HR = 0.21, 95المجال العددي للثقة  )0.008 to 0.54من المجموعة الضابطة ( .)HR = 1.00هناك بعض القيود على هذه
نظر النتهاكات البروتوكول المتكررة فيما يتعلق بدعم ترقيات السطح من قبل طاقم التمريض (المستوى .)1
الدراسة ًا
فردا في العناية المركزة ,حيث تلقى نصفهم
بعيدا عن سطح السرير .تم تجنيد سبعين ً
في كادو  2008قام  21بتقييم فعالية وضع وسادة رغوية تحت الساقين من أجل "تطفو" الكعب ً

تفاعا في الكعب ولم يتلق الباقون أي تدخل في الكعب .تطورت إصابات ضغط الكعب أقل بين المجموعة التي تلقت ارتفاع الكعب ( ٪8.5مقارنة بـ  ٪54.2في المجموعة الضابطة).
ار ً

يوما في
كان هناك ً
أيضا وقت فراغ أطول في إصابة ضغط الكعب في مجموعة رفع الكعب (كان الوقت الالزم لتطوير إصابة ضغط الكعب  5.6أيام في مجموعة رفع الكعب و ً 2.8
المجموعة الضابطة) .على الرغم من صغر حجمها ,إال أن هذه الدراسة تشير إلى قيمة إزالة جميع الضغوط من الكعب (المستوى  .)1التفسير مقيد بسبب افتقاره إلى حساب رسمي للقوة
ومعايير اختيار الموضوع غير المؤكدة.
خصيصا يرتبط بتوفير في
أجريت دراستان منخفضتا الجودة 2426 ,أجريتا في مستشفى بالمملكة المتحدة ,وأبلغت عن تحليالت التكلفة التي تشير إلى أن رفع الكعب بجهاز مصمم
ً
شهر أو أكثر  24.أفادت الدراسات  2426عن وفورات في التكاليف الفعلية أو المتوقعة للمرافق عندما تم تضمين أحذية تعليق الكعب في نظام منع ضغط
التكاليف على مدى ً 12ا
الكعب .ومع ذلك ,من المحتمل أن تكون اآلثار المترتبة على التكلفة والوفورات المحتملة خاصة للغاية بالموقع الجغرافي واإلعداد السريري ومستوى مخاطر إصابة الضغط للسكان ,كما

هو مقترح من خالل وفورات التكلفة المتغيرة المبلغ عنها بين المرافق في الدراسات24,26 .
طرق رفع الكعبين
تماما من سطح الدعم باستخدام وسادة أو وسادة رغوة أسفل أسفل الساقين ,أو باستخدام جهاز تعليق كعب يطفو الكعب .سيتم توزيع الضغط على
يمكن رفع الكعب بحيث يكون ً
خاليا ً
مساحة أكبر من أسفل الساقين والكعب ,ولن يتعرضوا للضغط بعد اآلن.
ق
تماما من سطح المرتبة .الوسائد  /الوسائد الرغوية
أكثر الطر التي يمكن الوصول إليها لتعويم الكعب هي استخدام وسادة أو وسادة إسفنجية لرفع أسفل الساقين وتحرير الكعب ً
الموضوعة تحت الطول الكامل للعجول لرفع الكعب مناسبة لالستخدام على المدى القصير في حالة تأهب وتعاون األفراد القادرين على الحفاظ على أرجلهم في الوضع المناسب .الوسائد
أو الوسائد الرغوية المستخدمة لرفع الكعب يجب أن تطيل من طول ربلة الساق لتجنب مناطق الضغط المرتفع ,خاصة تحت وتر العرقوب .في تجربة معشاة بواسطة كادو 2008

تفعا ( ٪8.5مقابل
المذكور أعاله ,كان استخدام وسادة رغوية لرفع الكعب مرتب ً
طا بإصابات ضغط الكعب المكتسبة من المرفق أقل بكثير مما كانت عليه عندما لم يكن الكعب مر ً
 .)٪54.2ومع ذلك ,كان المشاركون في وضع الرعاية الحرجة وكان لديهم معدالت عالية من التخدير والتهوية الميكانيكية .بالنسبة لألفراد األكثر قدرة على الحركة أو الذين يعانون من
االنفعاالت أو الحاالت السريرية األخرى التي تزيد من حركة الجزء السفلي من الساقين ,وبالنسبة لألفراد المصابين بالخرف ,قد يكون الوضع باستخدام وسادة أو وسادة رغوية غير كاف.
دعما
في هذه الحالة ,وبالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة الثالثة أو أكبر (انظر بيان الممارسة الجيدة  6.3أدناه) ,قد يوفر جهاز تعليق الكعب ً
أكثر موثوقية لرفع الكعب.

تُفضل أجهزة تعليق الكعب لرفع الكعب على المدى الطويل ,أو لألفراد الذين ليس من المرجح أن يحتفظوا بأرجلهم على الوسائد  /وسائد الرغوة .تختلف أجهزة تعليق الكعب في التصميم
والمواد (على سبيل المثال ,أحذية تعليق الكعب الرغوي ,أحذية تعليق الكعب منفوخة بالهواء ,إلخ) .يلزم إجراء تقييم للفرد الختيار أنسب جهاز تعليق كعب .يجب مراعاة سالمة الجلد,

ووجود الوذمة ,والمظهر التشريحي  /محاذاة القدم وأسفل الساق (على سبيل المثال ,التشوهات أو التقلصات) ,وحالة الحركة ,والراحة ,وتحمل الجهاز وارشادات الشركة المصنعة.
تشير معظم الدراسات التي تستكشف فعالية أجهزة تعليق الكعب في منع أو عالج إصابات الضغط إلى تصميمات مختلفة ألحذية تعليق الكعب الرغوي .المضبوطة بواسطة باث واخرون
 (2016) 19الذي تمت مناقشته أعاله أظهر إصابات ضغط أقل بشكل ملحوظ باستخدام حذاء تعليق كعب رغوي مقارنة بالرعاية العادية ( ٪14.6مقابل  ,٪30ضغط =) 0.017
أيضا أعاله مقارنة فعالية حذاء تعليق كعب الرغوة باإلضافة إلى سطح دعم إعادة توزيع الضغط
(المستوى  .)1تجربة معشاة بواسطة دونيلي وآخرون 20 )2011( .تم اإلبالغ عنه ً
(مجموعة التدخل) إلى الرعاية القياسية التي تضمنت سطح إعادة توزيع الضغط (مجموعة التحكم) .كانت هناك إصابات ضغط أقل بشكل ملحوظ على الكاحلين أو القدمين أو الكعبين
أيضا أن ارتفاع
في مجموعة التدخل مقارنة بمجموعة التحكم ( ٪0مقابل  ,٪24ضغط <( 0.01) 20المستوى  .)1تجربة سريرية معشاة أجراها مايرز وآخرون 22 )2017( .أظهر ً
طا بإصابات ضغط أقل بكثير من الوسائد العادية لدى األفراد المصابين بأمراض خطيرة ( ٪0مقابل  ,٪41ضغط <0.001) 22
الكعب مع حذاء التعليق الرغوي للكعب كان مرتب ً

(المستوى .)1
تشينورث  (1994) 23أجرى تجربة شبه تقارن نتائج إصابات ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة األولى بين لف القدم الذي يتكون من ضمادات شاش وضمادات غير محددة ملفوفة
فردا يرتدون جهاز تعليق الكعب ,بينما تدهورت إصابات الضغط أو ظلت كما هي في
حول الكعب وحذاء معلق من الرغوة .شوهد شفاء واستقرار إصابة ضغط الكعب لدى  13من ً 14
مجموعة لف القدم ( 23المستوى .)2

طا بإصابات ضغط أقل بكثير من استخدام األكياس الوريدية لرفع الكعب ( 0مقابل  ,٪40ضغط =( ) 0.006المستوى
أوضح بال  (2012) 28أن حذاء تعليق الكعب الرغوي كان مرتب ً
.)2
مايرز وآخرون 29 )2010( .أفاد أن حذاء تعليق كعب رغوي مرتبط بعدم حدوث إصابات جديدة في ضغط الكعب وانخفاض بنسبة  ٪55في إصابات ضغط الكعب (الموصوفة بـ
"الكعب غير الطبيعي" في الدراسة) بين الدخول والتفريغ (المستوى  .)4تحليل بأثر رجعي أجراه راجبول وآخرون)2016( .حقق  24في حدوث إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين
لمخاطر عالية في مستشفيين .ارتبط ارتفاع الكعب مع الحذاء المعلق للكعب الرغوي بانخفاض  ٪43في إصابات ضغط الكعب في مستشفى واحد وانخفاض بنسبة  ٪67في إصابات
ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة في المستشفى الثاني (المستوى .)4
كما تم استكشاف استخدام أحذية التعليق المملوءة بالهواء  25وقماش االحتكاك المنخفض  26في دراسات المراقبة الصغيرة .اقترحت إحدى الدراسات القائمة على المالحظة (العدد =
 25 )17أن استخدام حذاء تعليق ذو كعب رباعي الخاليا يمكن أن يمنع إصابات الضغط لدى األفراد الذين يتلقون رعاية إعادة التأهيل (المستوى  .)4ومع ذلك ,كانت الدراسة قصيرة
(أسبوعين) ولم تقدم أي مقارنة بين عدم رفع الكعب ,أو استخدام نوع مختلف من جهاز تعليق الكعب ,مما حد من االستنتاجات التي يمكن استخالصها من النتائج .أفادت دراسة رصدية
ثانية أجريت مع أفراد في المستشفى عن انخفاض في معدل إصابات ضغط الكعب التي يمكن تجنبها والتي لوحظت في المرفق من  ٪32إلى  ٪27.3على مدى أربع سنوات بعد إدخال
حذاء تعليق قماش منخفض االحتكاك ( 26المستوى .)4
يتم استخدام مجموعة متنوعة من أجهزة تعليق الكعب في غرفة العمليات ؛ ومع ذلك ,اقتصرت األدلة على تجربة شبه متقاطعة تقارن استخدام جهاز النموذج األولي مع كتلة كعب جل
لزج وأسطح دعم مختلفة .ارتبطت أجهزة تفريغ الكعب (كال الجهاز النموذجي وكتل الكعب) بتخفيضات كبيرة في ضغط الواجهة عند الكعب مقارنة بأسطح دعم المقارنة (المستوى .)5
تتضمن بعض أسطح الدعم تقنيات تسمح بتقليل الضغط على الكعب .على سبيل المثال ,تتضمن بعض مراتب الضغط الهوائية المتناوبة ميزات تمكن من تقليل ضغط سطح الدعم عند
الكعب  31.مطلوب البحث لتقييم فعالية أسطح الدعم هذه في منع إصابات ضغط الكعب.
وضعية ارتفاع الكعب
قم بثني الركبة قليالً لتجنب ضغط الوريد المأبضي وزيادة خطر اإلصابة بتجلط األوردة العميقة ( .)DVTهناك دليل غير مباشر على أن فرط التمدد في الركبة قد يتسبب في انسداد
فردا تحت التخدير العام باستخدام مصاعد الكعب.
الوريد المأبضي ,وهذا يمكن أن يهيئ الفرد لإلصابة بجلطات األوردة العميقة .هوبر  (2009) 32درس األوردة المأبضية لخمسين ً

كبير في قطر الوريد المأبضي في التمدد مقارن ًة بقطر
انخفاضا ًا
باستخدام الموجات فوق الصوتية المزدوجة لفحص حدوث انضغاط الوريد المأبضي عند ثني الركبتين وتمديدهما ,وجدوا
ً
االنثناء (ضغط <.)0.001

إضافيا للضغط ,ال سيما في
ضرر
ًا
جدا وال يسبب
يجب استخدام أجهزة تعليق الكعب لتجنب خلق مناطق ذات ضغط متزايد تحت الجهاز .تأكد من أن جهاز تعليق الكعب ليس ضيًقا ً
ً
األفراد الذين يعانون من تشوهات أو تقلصات أو عوامل أخرى تؤثر على الوضع.
تقييم ارتفاع الكعب
يجب فحص الجلد الموجود أسفل جهاز تعليق الكعب بشكل روتيني بحثًا عن تلف الضغط المرتبط بالجهاز .افحص الجلد بشكل متكرر واضبط الجهاز في األفراد الذين يعانون من وذمة
األطراف السفلية أو الذين من المحتمل أن يصابوا بها ,واألفراد الذين يعانون من أمراض األوعية الدموية الطرفية ,واألفراد الذين يعانون من اعتالل األعصاب  /ضعف اإلحساس,
واألفراد الذين يعانون من ضعف القدرة على التواصل مع نقاط الضغط أو األلم
طا بمعدالت أقل من األلم مقارنة بالرعاية
تعتبر الراحة للفرد عامالً مهماً عند اختيار جهاز تعليق الكعب .البعث وآخرون ( )2016وجد  19أن الحذاء المعلق للكعب الرغوي كان مرتب ً
جدا ,وعرق ,وحكة ,وغير مريح في وضع االستلقاء الجانبي  19.أبلغ
القياسية التي ال تشمل ارتفاع الكعب .ومع ذلك ,في نفس التجربة ,وصف األفراد حذاء التعليق الرغوي بأنه دافئ ً

المشاركون في دراسات أخرى عن مخاوف مماثلة ( 25 23المستويان  1و  .)4هذا يسلط الضوء على أهمية تقييم تحمل الفرد للجهاز واختيار نوع مختلف من األجهزة إذا لزم األمر.
خصيصا لتعليق الكعب ,وافراغ
 :6.3بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابة من الفئة  /المرحلة الثالثة أو إصابات ضغط الكعب األكبر ,قم برفع الكعب باستخدام جهاز مصمم
ً
تماما بطريقة توزع وزن الساق على طول ربلة الساق دون الضغط على وتر العرقوب والوريد المأبضي( .بيان الممارسة الجيدة)
الكعب ً

اعتبارات التنفيذ
تماما إصابة الضغط ويمنع سقوط القدم (رأي الخبراء).
• ًا
نظر للوقت الالزم للشفاء من إصابات ضغط السماكة الكاملةُ ,يفضل استخدام جهاز يفرغ ً
نقاش
بمجرد حدوث إصابة الضغط ,هناك حاجة إلى تخفيف الضغط على الكعب لتعزيز التروية والشفاء .الضغط على الفئات  /المرحلة الثالثة والرابعة واصابات ضغط الكعب غير المستقر
تماما قدر اإلمكان .تُفضل أجهزة تعليق الكعب لالستخدام على المدى الطويل ,أو لألفراد الذين ال يحتمل أن يحتفظوا
واصابات ضغط األنسجة العميقة في الكعب يجب أن يتم تفريغها ً
تماما ويمنع
عادة ما يكون ارتفاع الكعب على الوسادة غير كافً .ا
بأرجلهم على الوسائد ؛
ً
نظر للوقت الالزم للشفاء من إصابات الضغط األعمقُ ,يفضل استخدام جهاز يفرغ الكعب ً
سقوط القدم.

الضمادات الوقائية للكعب
مساعدا لرفع الكعب بدالً من
الضمادات الوقائية هي ضمادات توضع على الجلد السليم فوق نقطة ضغط بهدف منع إصابة الضغط .يجب أن يكون استخدام الضمادات الوقائية عامالً
ً

خصيصا للتطبيق على الكعب .في بيئة المختبر ,تم العثور على الضمادات الوقائية لتقليل قوى الضغط
استبداله .تتوفر أنواع مختلفة من الضمادات الوقائية ,بما في ذلك تلك المصممة
ً
خصيصا ؛  33وتؤثر على المناخ المحلي  36.مناقشة كاملة
واالحتكاك والقص من خالل بناء طبقات متعددة ؛  35-33تحمي الجلد الهش من القص باستخدام مواد الصقة مصممة
ً
لخصائص محددة الضمادات الوقائية والطرق التي تحمي بها نقاط الضغط مقدمة في الفصل التوجيهي الخاص بالعناية الوقائية بالبشرة.

 :6.4استخدم الضمادة الوقائية كعامل مساعد لتفريغ الكعب واالستراتيجيات األخرى لمنع إصابات ضغط الكعب( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
التوصية مدعومة بدراسات ذات جودة متوسطة  37ومنخفضة  38من المستوى  ,1ودراسات عالية  39ومتوسطة المستوى  3تقدم أدلة على ضمادين رغويين مختلفين مصمم للتطبيق
على الكعب ودراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  2تقدم دليالً على فيلم بولي يوريثين شفاف .األنواع المختلفة من الضمادات الرغوية الوقائية ,ضمادة رغوية سيليكونية متعددة
الطبقات ,ضمادة رغوية من البولي يوريثان  40 38كانت مرتبطة بإصابات ضغط الكعب أقل إحصائياً بشكل ملحوظ من الرعاية القياسية التي ال تتضمن ضمادات وقائية ,39 ,37
 40أو حشوة شاش و  38في كلتا الدراستين من المستوى  ,1كان معدل حدوث إصابة ضغط الكعب حوالي  ٪3عند استخدام أي نوع من الضمادات الرغوية الوقائية 37.38 ,بينما كان
معدل إصابات الضغط باستخدام فيلم البولي يوريثان حوالي 41. ٪6

اعتبارات التنفيذ


استمر في تنفيذ التدابير األخرى (على سبيل المثال ,تفريغ الكعب واعادة الوضع المنتظم) لمنع إصابات ضغط الكعب عند استخدام الضمادة الوقائية (رأي الخبراء).



عند اختيار الضمادة الوقائية ,ضع في اعتبارك:



o

مالءمة حجم وتصميم الضمادة للتطبيق على الكعب

o

القدرة على إدارة المناخ المحلي

o

سهولة التطبيق واإلزالة

o

القدرة على الحفاظ على الضمادة على الكعب

o

القدرة على تقييم الجلد بانتظام تحت الضمادة

o

تفضيالت الفرد وراحته وأي حساسية

o

معامل االحتكاك في واجهة تضميد الجلد

o

تكلفة األجهزة وامكانية الوصول إليها( .رأي خبير).

يوميا لتقييم فعالية نظام الرعاية الوقائية .تحتوي العديد من الضمادات على ميزات تسهل التقييم المنتظم للجلد (مثل
استمر في تقييم الجلد تحت ضمادة وقائية على األقل ً
حدا من السيليكون 37,39 ,حافة غير الصقة 38,40 ,إلخ) (المستويان  1و .)3
الشفافيةً 41 ,



متسخا ,ووفًقا لتعليمات الشركة المصنعة
استبدل الضمادة الوقائية في حالة خلعها أو ارتخاءها أو رطوبتها بشكل مفرط 37,39 ,إذا أصبحت الضمادة أو الجلد تحتها
ً



يمكن أن تساعد الضمادة األنبوبية في الحفاظ على الضمادة الوقائية في مكانها ( 39-37المستويان  1و .)3



ممكنا (على سبيل
بالنسبة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ,يجب الشروع في تطبيق الضمادة الوقائية في أقرب وقت ممكن في مسار الرعاية عندما يكون ذلك
ً



اتبع تعليمات الشركات المصنعة لالستخدام (رأي الخبراء).

(المستويان  1و .)3

المثال ,تطبيقه في سيارة اإلسعاف أو غرفة الطوارئ) ( 37المستوى .)1

مناقشة األدلة
تختلف الضمادات الوقائية في صفاتها ؛ لذلك ,من المهم اختيار الضمادة المناسبة للفرد واالستخدام السريري .تتضمن األدلة التي تدعم تطبيق ضمادة وقائية على كعوب األفراد
المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات ضغط الكعب تقارير عن ضمادات رغوة السيليكون الناعمة متعددة الطبقات ,و  37,39,42ضمادات مائية خلوية برغوة البولي يوريثان ,و 40 38
غشاء بولي يوريثان  ,41وسادات سيليكون للكعب 43 .توفر األدلة المتاحة مقارنة بين الضمادات الوقائية المختلفة للكعب مع بعضها البعض ,أو مع نظام رعاية قياسي يتضمن صراحة
مساعدا
تفعا .يجب اعتبار الضمادات الوقائية عامالً
ً
ارتفاع الكعب .ال توجد دراسات تلبي معايير التضمين تقارن اآلثار النسبية لتطبيق ضمادة وقائية للكعب عندما يكون الكعب مر ً
لتحديد الموضع واالرتفاع.

هناك أدلة غير مباشرة تشير إلى أن تطبيق ضمادة وقائية يقلل من ضغط الواجهة عند الكعب .تم إثبات انخفاض ضغط الواجهة باستخدام ضمادة وقائية من رغوة السيليكون في دراسة
قائمة على المالحظة أجريت مع متطوعين أصحاء (ن =  )50والتي أظهرت فعالية في تقليل ضغط الواجهة في غضون أربع دقائق ,وهو أمر مهم مقارنة بعدم وجود ضماد في الموقع
(المستوى  .) )5تظهر دراسات أخرى أن انخفاض ضغط الواجهة يترجم إلى انخفاض مخاطر إصابات الضغط.
الضمادات الرغوية الوقائية
تم إثبات فعالية نفس الضماد الوقائي في تقليل حدوث إصابة ضغط الكعب في أماكن الرعاية الحرجة 37,39 .سانتاماريا ( (2013أجرى  37تجربة سريرية معشاة تم فيها اختيار
البالغين الذين تم قبولهم في وحدة العناية المركزة ( )ICUبشكل عشوائي في قسم الطوارئ لتلقي إما ضمادة رغوية سيليكون ناعمة متعددة الطبقات توضع على الكعب (والعجز) أو على
مجموعة تحكم تتلقى الوقاية القياسية من إصابات الضغط (غير موصوفة) .كما تم استخدام ضمادة أنبوبية لتأمين وحماية الضمادة الوقائية للكعب .بعد النقل إلى وحدة العناية المركزة ,تم
إجراء تقييمات الجلد كل ساعتين إلى أربع ساعات .تم تغيير ضماد الكعب الوقائي كل ثالثة أيام أو قبل ذلك إذا تم إزاحته أو اتساخه .كان هناك انخفاض معنوي في حدوث إصابة
الضغط الكلي (أي الكعب والعجز) ( ٪4.3مقابل  ,٪17.8ضغط = ) 0.002وفي وقوع إصابة ضغط الكعب ( ٪3.1مقابل  ,٪12.5ضغط = ) 0.002المرتبطة بالضماد الوقائي .
فردا في
كانت الدراسة والتحليل غير معماة ولم يتم اإلبالغ عن فئة  /مرحلة إصابات الضغط التي حدثت (المستوى  .)1باإلضافة إلى ذلك ,في دراسة جماعية تحكم تاريخية على ً 302
مجال الصدمات والرعاية الحرجة ,سانتاماريا وجد ( 39 )2015حدوث إصابة ضغط أقل بين األفراد في مجموعة التدخل (ن =  )150يتلقون نفس النوع من ضمادات الكعب الوقائية
المثبتة في مكانها بضمادة أنبوبية ,مقارن ًة بمجموعة التحكم التي تتلقى تدخالت الوقاية القياسية فقط (التدخالت ال موصوف) ( ٪0مقابل  ٪9.2؛ ضغط <( 0.001) 39المستوى .)3

في دراسة أجريت على ضمادات خلوية مائية برغوة البولي يوريثان 38 ,كان هناك انخفاض كبير في إصابات ضغط الكعب لمجموعة عولجت بالضمادة الرغوية مقارنة بمجموعة تلقت
ضمادة كعب واقية تغطي مفصل الكاحل .تم تجنيد المشاركين (ن =  ,133ن =  111أكملت الدراسة) من ثالثة مرافق طويلة األجل وثالثة برامج رعاية منزلية في إسبانيا .ما يقرب من
 ٪ 3من األفراد في مجموعة الضمادات الوقائية بالرغوة أصيبوا بإصابات ضغط مقارنة بـ  ٪ 44في مجموعة الضمادات الواقية .كان الخطر النسبي لإلصابة بضغط الكعب 13.42
( ٪95المجال العددي للثقة  3.31إلى  )54.3لمجموعة الضمادات مقارنة بمجموعة الضماد الوقائي .وتجدر اإلشارة إلى أن تعويم الكعب لم يتم استخدامه كاستراتيجية إدارة وقائية في
هذه الدراسة ,وال يعتبر تدخل الضمادات المستخدم كعنصر تحكم أفضل ممارسة (المستوى .)1
فردا في جناح تقويم العظام الذين طلبوا
في دراسة جماعية بأثر رجعي في إيطاليا ,بحث فورني وزمالؤه ( 40 )1 201تأثير وسادة رغوة البولي يوريثان المعقمة .كان المشاركون ً 156
استخدام قالب جبس في القدم وكان لديهم إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى .وجدت الدراسة أن استخدام وسادة رغوة البولي يوريثان عند مالمستها للكعب قبل وضع الجبس أدى

إلى إصابات ضغط أقل عند إزالة الجبيرة مقارن ًة بالمجموعة الضابطة التي لم يتم وضع ضمادة رغوة البولي يوريثان عليها ٪3.6( .مجموعة تدخل مقابل  ٪42.9مجموعة سيطرة).
يعادل الفرق
انخفاضا بنسبة  ٪95( ٪92المجال العددي للثقة  ٪58إلى  )٪97في إصابات ضغط الكعب باستخدام الضمادة الرغوية ( 40المستوى .)3
ً
الضمادات الوقائية
سو از وآخرون ( 41 )2013درس فعالية ضمادة فيلم البولي يوريثين في دراسة أجريت على  100فرد في وحدة العناية المركزة الذين عملوا كعناصر تحكم خاصة بهم .كان المعدل العام
وقائيا من البولي يوريثين باإلضافة إلى الرعاية القياسية ,معدالت إصابة ضغط أقل
إلصابة ضغط الكعب  ٪32لهذه الدراسة .شهدت القدم التدخلية (الكعب األيسر) ,التي تلقت
ً
ضمادا ً

قياسيا فقط (العالج القياسي غير محدد) ( ٪6مقابل  ٪ )18؛ ضغط <( 0.001) 41المستوى .)2
عالجا
بشكل ملحوظ مقارنة بالكعب األيمن الذي تلقى
ً
ً
ضمادات وقائية من السيليكون

في دراسة تستكشف الوقاية من إصابات ضغط الكعب في  14من المقيمين في الرعاية طويلة األمد الذين تم تقييمهم على أنهم معرضون للخطر أو معرضون لخطر كبير ,نولز
وآخرون 43 )2013( .حقق في استخدام وسادة سيليكون مثبتة في مكانها بضمادة أنبوبية كضماد وقائي (تدخل) .تلقت المجموعة المقارنة وسادة كعب بديلة تعتمد على البوليمر ,بدون
وسادة أو وسادة من الصوف .تم استخدام التصوير الفوتوغرافي والموجات فوق الصوتية عالية الدقة لتقييم محتوى الماء في الجلد ومدى الوذمة كمؤشرات على التهاب األنسجة .تم عمل
مقارنات بين نتائج الكعبين مقارنة بالجلد الطبيعي المجاور .في أعقاب تلقي الضمادات الوقائية وتلك الموجودة في المجموعة الضابطة ,أشارت نتائج الموجات فوق الصوتية إلى وجود
انخفاضا
مستويات عالية من الوذمة عند بدء التجربة ,بعد ستة أسابيع في فترة تم فيها تقديم الرعاية القياسية (بدون ضمادات) .بعد أربعة أسابيع ,أظهر الكعب الذي تلقى الضماد الوقائي
ً

في الوذمة ,مما يشير إلى أن االلتهاب تحت الجلد قد انخفض بشكل كبير .لم تظهر المجموعة المقارنة أي تغيير في قياسات الموجات فوق الصوتية بمرور الوقت (المستوى .)2

تشير النتائج المذكورة أعاله إلى أن استخدام الضمادة الوقائية من المرجح أن يقلل من خطر إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين لخطر كبير مقارنة بعدم استخدام الضمادات الوقائية.
يتطلب اختيار الضمادة الوقائية لالستخدام على الكعب مراعاة العوامل التي تؤثر على تطبيق الضمادة والحفاظ عليها في مكانها ,والقدرة على تقييم الكعب بانتظام عن طريق رفع
الضمادة ,والقدرة على إدارة المناخ المحلي وراحة الضمادة ,على النحو المحدد من قبل الفرد.
عالج اصابات ضغط الكعب
جنبا إلى جنب مع أهداف الرعاية الفردية  44.يجب تقييم حالة األوعية
قبل عالج إصابة ضغط الكعب ,يجب مراعاة حالة شفاء الجرح (قابلة للشفاء ,أو الصيانة ,أو غير قابلة للشفاء) ً
الدموية للطرف السفلي ,وينبغي تقييم أمراض األوعية الدموية الطرفية قبل أي عالج إلصابات ضغط الكعب (انظر بيان الممارسة الجيدة  .)6.1تتضمن ممارسات تحضير سرير الجرح

 45التي يجب اعتمادها عند عالج إصابات ضغط الكعب تلك الموضحة في فصول المبادئ التوجيهية التطهير واإلنضار والعدوى والبيوفيلم.
من األهمية بمكان معالجة إصابات ضغط الكعب إدارة خثار الكعب .كما تمت مناقشته في الفصل التوجيهي ,التطهير واإلنضار ,ال ينبغي أن يتم تنضير أخاديد الكعب المستقرة أو
الخار في وجود أمراض األوعية الدموية الطرفية غير المعالجة .ومع ذلك ,إذا كان هناك اشتباه كبير في اإلصابة بالعدوى ,فيجب تنمير خارمات الكعب للكشف عن قاعدة إصابة ضغط
الكعب للتمكين من التقييم الشامل وعالج إصابة ضغط الكعب .يجب إزالة األنسجة غير القابلة للحياة أو الميتة أو المصابة عن طريق طرق التنضير المناسبة.
أمر بالغ األهمية لعالج إصابات ضغط الكعب (انظر التوصية  6.2وبيان الممارسة الجيدة .)6.3
يعد اختيار تفريغ الكعب المناسب ًا
معقدا بسبب صعوبة وضع ضمادات الجرح في هذا الموقع التشريحي .استكشفت بعض األبحاث ضمادات الجروح المبطنة المصممة
غالبا ما يكون اختيار ضمادة الجرح المناسبة للكعب ً
ً
خصيصا للكعوب .في إحدى الدراسات  46التي تستكشف فعالية الضمادات المبطنة لقرحة الكعب ,كان هناك اختالف كبير في الشفاء في مجموعة تتلقى الضمادة المبطنة (ن = )20
ً
مقارنة بمجموعة لم تستلم الضمادة المبطنة (ن =  20؛  ٪100مقابل  ,٪65ف < .)0.01يتكون ضمادة الكعب المبطن في هذه الدراسة من ضمادة شبكية غير ملتصقة تم وضعها

 ف,يكيا
 دو ًا245,055 كنديا مقابل
 دو ًا114,080( أيضا تكلفة تمريض منخفضة بشكل كبير مرتبطة باستخدام ضمادة الكعب المبطن
ً  كانت هناك.أسفل لفتين من حشوة الزهر
ً الر أمر
ً الر

.  لم تذكر الدراسة بوضوح مسببات قرح الكعب ولم يتم اإلبالغ عن معايير االختيار للمشاركين46. )3 ) (المستوى0.001<

) من رعاية المسنين وأجنحة الجهاز التنفسي50 =  تم تجنيد المشاركين (ن. دراسة قائمة على المالحظة لتقييم وسائد الرغوة في عالج إصابات ضغط الكعب47 )2014( أجرى باتمان
 المرحلة/  من إصابات الضغط من الفئة٪80  و, المرحلة األولى/  من إصابات الضغط من الفئة٪100  تم تحسين, في هذه الدراسة.وجراحة العظام في مستشفى المملكة المتحدة
47  المرحلة الرابعة عند استخدام وسادة رغوية لحماية الكعب أثناء الشفاء/  من إصابات الضغط من الفئة٪66  المرحلة الثالثة و/  من إصابات الضغط من الفئة٪100  و,الثانية
. تم توفير الحد األدنى من المعلومات حول كيفية استخدام وسادة كعب اإلسفنج في التقرير ولم يكن هناك تحليل إحصائي للنتائج.)4 (المستوى
 يجب إعادة تقييم نظم. وأن يكون متسًقا مع أهداف رعاية المريض, وأن يعكس خصائص سرير الجرح,قائما على األدلة
ً  يجب أن يكون العالج, كما هو الحال مع أي جرح,في النهاية
العالج على أساس منتظم وتعديل خطة العالج وفًقا لذلك
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دعم األسطح

المقدمة
أسطح الدعم هي:
"أجهزة متخصصة إلعادة توزيع الضغط مصممة إلدارة أحمال األنسجة و  /أو المناخ المحلي و  /أو الوظائف العالجية األخرى (مثل أي مرتبة أو نظام سرير متكامل أو استبدال مرتبة
أو تراكب أو وسادة مقعد أو غطاء وسادة مقعد)1 ".
في هذا السياق ,يشير الضغط إلى توزيع القوى على سطح جسم الفرد المالمس للجهاز .عندما يغرق الفرد (يغرق) في سطح الدعم ,يمكن إعادة توزيع وزنه على مساحة أكبر .إذا كان
تركيز على النتوءات العظمية حيث تتطور إصابات الضغط عادةً.
ًا
أيضا (أي يتوافق مع شكل) الفرد ,فسيتم توزيع الضغط على جسم الفرد بشكل متساو بدرجة أكبر وأقل
السطح يغلف ً

يمكن تحقيق الشفاء الدوري من التشوه إذا كان السطح يقلل بشكل فعال من أحمال األنسجة في المناطق المعرضة للخطر .في الممارسة العملية ,عندما يستلقي الشخص أو يجلس على
سطح داعم ,يتسبب وزنه في تشوه سطح الدعم واألنسجة الرخوة الخاصة به .سيحدد مدى تركيز القوى في مناطق صغيرة درجة التشوه الضار المحتمل في الجلد واألنسجة الرخوة الكامنة.
االحتكاك هو قوة تقاوم جسم الفرد من االنزالق على الجزء العلوي من سطح الدعم ويمكن أن يساهم في تشوه األنسجة .يعتمد االحتكاك جز ًئيا على الرطوبة ,والتي يمكن التحكم فيها من

خالل ميزات سطح الدعم المستهدفة.

تم تطوير المصطلحات التي تصف أنواع أسطح الدعم وخصائصها 2 .سطح الدعم التفاعلي هو سطح دعم مزود بالطاقة أو غير مزود بالطاقة مع القدرة على تغيير خصائص توزيع
الحمل فقط استجابة للحمل المطبق .سطح الدعم النشط هو سطح دعم مزود بالطاقة لديه القدرة على تغيير خصائص توزيع الحمل مع أو بدون حمل مطبق 2 .أسطح الدعم بخصائص
الضغط المتناوب ؛ أي ,الميزة التي توفر إعادة توزيع الضغط عبر التغييرات الدورية في التحميل والتفريغ (أي تضخم وانكماش الخاليا المملوءة بالهواء) كما تتميز بمعلمات التردد والمدة
والسعة ومعدل التغيير هي مثال على سطح دعم نشط2 .
عادة ما يتم إنشاء أسطح الدعم من مجموعة أو مجموعة من المواد بما في ذلك ,على سبيل المثال ال الحصر ,الهواء والرغوة والهالم والسوائل وتتضمن هياكل محددة (مثل المثانات
ً
والوحدات التي يمكن ترتيبها في مناطق تتوافق مع المواقع التشريحية) .يمكن تشغيل أسطح الدعم أو عدم تشغيلها .تُستخدم الطاقة في بعض األجهزة لتغيير خصائص االنغماس والغالف
للسطح ,للتحكم في المناخ المحلي أو إلعادة توزيع الضغط بشكل دوري .تشمل الميزات المزودة بالطاقة المصممة للتأثير على المناخ المحلي التدفئة والتبريد والتحكم في تبديد الرطوبة.

ميزة تعمل بالطاقة تهدف إلى التأثير على المناخ المحلي هي فقدان الهواء المنخفض .يصف فقدان الهواء المنخفض ميزة حيث يتم تدوير الهواء تحت غطاء منفذ بخار الماء للتحكم في
الرطوبة عند السطح البيني بين الفرد وسطح الدعم .قد يتم تضمين ميزة فقدان الهواء المنخفض على سطح الدعم النشط أو التفاعلي .تشمل الميزات المدعومة المصممة لتغيير خصائص
الحمل الحاملة تميع الهواء للمواد الحبيبية (مثل الخرز) .مثال آخر على سطح الدعم بالطاقة هو سطح الدعم الذي يضبط حجم الهواء داخل المثانة استجاب ًة لوزن و  /أو شكل الفرد.
كبير من جهاز آلخر داخل وعبر الفئات (نشطة أو تفاعلية) ,إذا كانت تعمل بالطاقة أو غير
ستختلف خصائص سطح الدعم مثل االنغماس والتغطية وتعديل المناخ المحلي اختالًفا ًا
مزودة بالطاقة ,أو إذا كانت تنفذ ميزات مثل الضغط المتناوب والمنخفض فقدان الهواء .تم تطوير االختبارات القياسية التي تحدد خصائص األداء للمساعدة في مطابقة احتياجات
المستخدمين لدعم قدرات السطح .نشرت جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة ألمريكا الشمالية بالتعاون مع المعهد الوطني األمريكي للمعايير واللجنة االستشارية لقرحة
الضغط الوطنية طرق اختبار قياسية لتحديد معظم هذه الخصائص للمراتب  2.يتضمن معيار جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة ألمريكا الشمالية  2طرق قياس الغمر,
الغالف ,تبديد الح اررة وبخار الماء ,والصالبة األفقية .األهم من ذلك ,يهدف المعيار إلى تقديم طرق اختبار مقاعد البدالء لتحديد المقاييس ذات المغزى سريرًيا ألسطح الدعم للمقارنة.

توفر وثيقة إجماع من جمعية جدوى األنسجة إرشادات حول قياس ضغوط الواجهة المطبقة بواسطة أسطح دعم العالج النشط  3.كما تم نشر معايير دولية لوصف خصائص األداء
أيضا الشركات
لوسائد المقعد  4.ال تتضمن أي من هذه المعايير عتبات لتمثيل مستويات محددة من األداء ,حيث تختلف هذه المتطلبات بشكل عام من شخص آلخر .تخدم المعايير ً
المصنعة كدليل لتطوير المنتجات ولتعزيز جودة المنتج .ارجع إلى المسرد للتعرف على المصطلحات والتعريفات المحددة المرتبطة بأسطح الدعم.

يتناول هذا الفصل توصيات سطح الدعم لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط أو إصابات الضغط الحالية ,بما في ذلك األفراد الذين لديهم مجموعة من االحتياجات الخاصة
بالسكان (مثل حديثي الوالدة واألطفال ,واألفراد البدناء واألفراد المصابين بأمراض خطيرة) .يتضمن فصل المبادئ التوجيهية الخاص بجراحة إصابات الضغط مناقشة حول استخدام سطح
الدعم بعد اإلصالح الجراحي إلصابات الضغط.
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:



ما هي أسطح الدعم التفاعلي الفعالة في منع إصابات الضغط؟



ما هي أسطح الدعم النشطة الفعالة في منع إصابات الضغط؟



متى يجب استخدام سطح دعم نشط لمنع إصابات الضغط؟



ما هو سطح دعم الجلوس األكثر فعالية للوقاية من إصابات الضغط؟



ما هي أسطح الدعم التفاعلي الفعالة في دعم التئام إصابات الضغط؟



ما هي أسطح الدعم النشطة الفعالة في دعم التئام إصابات الضغط؟



متى يجب استخدام سطح دعم نشط لدعم التئام إصابة الضغط؟



ما هو سطح دعم الجلوس األكثر فعالية للوقاية من إصابات الضغط؟

دعم اختيار السطح واستخدامه
مهما في الوقاية من إصابة الضغط وعالجها ألنها يمكن أن تمنع تشوه األنسجة الضار وتوفر بيئة تعزز نضح األنسجة المعرضة للخطر أو المصابة .ال
ًا
تعتبر األسطح الداعمة
عنصر ً
مهما في خطة إدارة شاملة فردية للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تختلف عوامل خطر
تمنع األسطح الداعمة وحدها إصابات الضغط وال تعالجها ,لكن األسطح الداعمة تلعب ًا
دور ً
اإلصابة بالضغط من شخص آلخر .يجب أن يأخذ اختيار سطح الدعم للفرد في االعتبار احتياجاته الخاصة.

بناء على العوامل التالية:
 :7.1حدد سطح الدعم الذي يلبي حاجة الفرد إلعادة توزيع الضغط ً
مستوى الجمود والخمول




الحاجة إلى التأثير على التحكم في المناخ المحلي وتقليل القص

حجم ووزن الفرد



عدد إصابات الضغط الموجودة وشدتها وموقعها



خطر اإلصابة بإصابات ضغط جديدة.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


استمر في إعادة وضع األفراد بغض النظر عن نوع سطح دعم إعادة توزيع الضغط المستخدم .نصح األفراد بإجراء التفريغ واعادة الوضع بشكل منتظم قدر اإلمكان عند
قضاء فترات طويلة على أي سطح دعم (رأي الخبراء).



اختر سطح دعم متوافق مع إعداد العناية .بالنسبة لألفراد في المجتمع ,ضع في اعتبارك التأثير الذي قد تحدثه أسطح الدعم على البيئة المنزلية وترتيبات النوم والسالمة .قم
باختيارات ألسطح الدعم المستخدمة في المنزل بالتشاور مع الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين (رأي الخبراء).



يمكن لبعض أسطح الدعم أن تقلل من الحركة والخروج من السرير .وازن بين الحاجة إلى منع إصابات الضغط مع تعزيز التعبئة والنشاط المبكر (رأي خبير).



األسرة بمزيد من التفصيل في
اختر أجهزة تحديد المواقع ومنصات سلس البول والمالبس وأغطية السرير المتوافقة مع سطح الدعم (رأي الخبراء) .تمت مناقشة بياضات
ّ



حدد كمية الكتان والفوط الموضوعة على الدعامة (رأي الخبراء).



تحقق بشكل روتيني من "الخروج" من سطح الدعم .قد يتسبب وزن الفرد ,وكذلك توزيع الوزن والشكل ,في تشوه سطح الدعم إلى ما بعد االنغماس الحرج حيث يتم فقدان

الفصل التوجيهي العناية الوقائية بالبشرة.

إعادة توزيع الضغط الفعالة (رأي الخبراء).


افحص وظائف سطح الدعم في كل لقاء مع الفرد وحدد المضاعفات المحتملة (رأي الخبراء).



قم بتقييم مدى مالءمة سطح الدعم بعد كل تقييم للمخاطر أو الجلد (رأي خبير).



قبل االستخدام ,تحقق من أن سطح الدعم يتم استخدامه خالل العمر االفتراضي الوظيفي ,كما هو موضح بواسطة طريقة االختبار الموصى بها من قبل الشركة المصنعة
(أو طريقة اختبار أخرى معترف بها في الصناعة) (رأي الخبراء).

تحديد سطح الدعم في جميع إعدادات الرعاية
عدم الحركة هو الشرط الرئيسي الذي يزيد من خطر إصابات الضغط .يزداد هذا الخطر عندما يكون األفراد غير المتحركين غير قادرين على االستدارة أو تغيير وضعهم ,أو عندما
يعانون من األلم وعدم الراحة أثناء الحركة ,أو عندما ال يكونون مدركين للحاجة إلى التحرك في السرير .خصائص سطح الدعم الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار سطح الدعم هي

تلك الميزات والخصائص التي تؤثر على إعادة توزيع الضغط وادارة االحتكاك وقوة القص والمناخ المحلي .تعتبر إدارة قوة االحتكاك والقص مهمة بشكل خاص لألفراد الذين يستخدمون
أسطح دعم مع رفع رأس السرير أو الذين ال يتحركون ويمكن جرهم عبر سطح الدعم .يمكن تقليل االحتكاك والقص باستخدام نسيج منخفض االحتكاك ( 5انظر الفصل التوجيهي للعناية
بالبشرة الوقائية) .قد يستفيد األشخاص ذوو الجلد الرطب (على سبيل المثال ,من العرق وحبس الرطوبة والحمى وسلس البول) من ميزات المناخ المحلي .يكون معامل االحتكاك أكبر
على الجلد الرطب ,مما قد يؤدي إلى تلف األنسجة بشكل أكبر6,7 .
عند اختيار سطح الدعم ,يجب مراعاة مكان وضع سطح الدعم و  /أو السرير .يعتبر:


وزن السرير



هيكل المبنى بما في ذلك عرض األبواب



توفر الطاقة الكهربائية غير المنقطعة



مكان آمن للمضخة أو المحرك ,بما في ذلك التهوية.

يجب وضع خطط الطوارئ النقطاع التيار الكهربائي.
يمكن أن تولد أسطح الدعم بالطاقة الح اررة والضوضاء والحركة .ذكرت تجربة واحدة أجريت على نساء مسنات محصورات في الفراش (ن =  )10أن األسرة المائلة اآللية ارتبطت بتغيير
غير مهم في المكونات عالية التردد لمعدل ضربات القلب .ومع ذلك ,فإن هذا نادر الحدوث ( 8المستوى  .)5هذه العوامل لها مستويات متفاوتة من القبول.
يمكن لألسرة التي تنتج تدفق الهواء عند السطح البيني للجلد (على سبيل المثال ,األسرَّة المميعة الهوائية على وجه التحديد) أن تسرع من تبخر العرق  9.في بعض الحاالت قد يؤدي ذلك
غالبا ما تحتوي أنظمة األسرة الحديثة على ميزات للتحكم في تدفق الهواء .يجب مراعاة هذه الخسارة غير المحسوسة في تقييم حالة السوائل اليومية .قد تؤدي
إلى الجفاف ؛ ومع ذلكً ,
األسرة التي تؤدي إلى الشعور بالطفو إلى االرتباك واالرتباك ؛ في مثل هذه الحاالت ,قد يكون من المفيد إعادة التوجيه وتوضيح وظيفة السرير.
نظر لوجود إصابات ضغط على مواقع تشريحية متعددة.
بعيدا عن إصابة الضغط ًا
يجب أال يكذب األفراد على إصابات الضغط .ومع ذلك ,هناك حاالت ال يمكن فيها وضع الفرد ً
بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط السماكة الكاملة الحالية (على سبيل المثال ,إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة ,واصابات الضغط غير الثابتة
واصابات ضغط األنسجة العميقة) ,قد يستفيد التروية إلى األنسجة المصابة من أسطح الدعم ذات الميزات اإلضافية (على سبيل المثال ,الضغط المتناوب أو الهواء المميع ) .قد تكون
أسطح الدعم األخرى مناسبة إلصابات ضغط السماكة الجزئي (أي إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية) .انظر أدناه للحصول على توصيات بشأن اختيار األسطح
خصيصا لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط حالية.
الداعمة
ً
بعد اختيار سطح الدعم ,يجب التحقق من مالءمته مع الفرد الذي يستخدم سطح الدعم .يمكن أن يفشل أي سطح دعم ,أو يكون أقل من كاف لتلبية االحتياجات السريرية للفرد ,أو يكون
غير مريح.
 :7.2تأكد من أن مساحة سطح السرير واسعة بما يكفي للسماح بتدوير الفرد( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
هناك أدلة غير مباشرة  10تشير إلى أن األفراد الذين يعانون من السمنة يحتاجون إلى سرير أوسع لاللتفاف  /إعادة الوضع المناسب من جانب إلى آخر .على الرغم من عدم وجود
بحث موثق ,فمن المنطقي أن توفير سطح سرير أوسع لألفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من شأنه أن يقلل من خطر الضغط على الجلد واألنسجة من قضبان السرير .ال
يبيا أن توفير سرير مستشفى لعالج البدانة يمنع حدوث إصابات الضغط.
يوجد دليل مباشر إلثبات تجر ً
اعتبارات التنفيذ


مصدر إلصابات الضغط المرتبطة بالجهاز إذا لم يكن هناك خلوص كاف بين
ًا
يمكن أن تكون جوانب السرير أو القضبان وأثاث السرير والمعدات الموجودة بجانب السرير



جدا (رأي الخبراء).
أسرة واسعة ً
كن على دراية بمخاطر المناولة اليدوية لمقدم الرعاية (أي ميل الموظفين  /الوصول إلى مزيد من العناية بالفرد) عند استخدام ّ
استخدم معدات (مثل األسرة والكراسي ومعدات النقل وما إلى ذلك) واسعة وقوية بما يكفي الستيعاب مقاس ووزن الفرد (رأي الخبراء).



تأكد من أن السرير بطول مناسب لتمكين الوضع الصحيح للفرد على سطح الدعم (رأي الخبراء).

الفرد وحافة السرير (رأي الخبراء).



مناقشة األدلة
جنبا إلى جنب أو في المواقف التي
يبلغ عرض األسرة القياسية من  32إلى  36بوصة ( 81إلى  91سم) .قد يكون األفراد الذين يملئون عرض السرير مقيدين في قدرتهم على االلتفاف ً

أيضا في االعتبار أبعاد جسم الفرد ,مما يضمن وجود مساحة كافية إلعادة التموضع .عند اختيار المعدات لألشخاص الذين
تفرغ المنطقة المقدسة .يجب أن يأخذ اختيار أسطح الدعم ً

يعانون من السمنة ,قد يكون وزن الجسم أو مؤشر كتلة الجسم مضلالً في بعض األحيان .قد تشير أشكال الجسم المختلفة إلى أن المعدات مناسبة بناء على الوزن ؛ ومع ذلك ,قد يكون
ً
هناك عرض  /عرض غير كاف .في دراسة معملية مع متطوعين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ,كان محيط الخصر  10هو أفضل مؤشر لعرض السطح المطلوب للفرد لينتقل من
جانب إلى آخر .ارتبط مؤشر كتلة الجسم بعرض السطح المطلوب لالنعطاف من ضعيف إلى جانب واحد .ووجدت الدراسة أنه بالنسبة لألفراد الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن
 40كجم  /م  ,2فإن سطح السرير البالغ  50بوصة ( 127سم) مطلوب لتغيير الوضع بشكل مناسب .يحتاج الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم أقل من  35كجم  /م  2إلى سطح
سرير بعرض  36بوصة ( 91سم) ( 10المستوى  ,)5كما يجب مراعاة قياس عرض ورك الفرد عند اختيار أنسب المعدات للفرد.
ومتنقال عن
ً
تتطلب معظم المرافق مجموعة من معدات عالج البدانة لتالئم مختلف أشكال الجسم وأحجامه وحالة الحركة .تختلف احتياجات المعدات الخاصة بشخص أكبر حجماً
غالبا ما ال تستوعب معدات التشخيص (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي) اتساع الفرد المصاب بالسمنة .قياس األبعاد
احتياجات الفرد المصاب بالسمنة غير المتحرك أو الالوعيً .

المادية للفرد قبل الشروع في إجراءات التصوير.

محسنة للضغط وتقليل القص وميزات المناخ المحلي( .بيان الممارسة الجيدة)
 :7.3بالنسبة لألفراد الذين يعانون من السمنة ,حدد سطح دعم مع إعادة توزيع ّ

نقاش
غالبا ما يعاني األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة من زيادة القص واالحتكاك ,وزيادة صعوبة إعادة توزيع
يتعرض األفراد المصابون بالسمنة لخطر متزايد من إصابات الضغطً .
أيضا لخطر متزايد من سلس البول اإلجهادي والتعرق ,باإلضافة إلى احتباس الح اررة والرطوبة بين الجسم وسطح الدعم .مطلوب سطح
الضغط .األشخاص المصابون بالسمنة معرضون ً

دعم يحسن إعادة توزيع الضغط والتحكم في المناخ المحلي.

في دراسة رصدية صغيرة (ن =  ,)21بيمبرتون وآخرون 11 )2009( .قدم خسارة منخفضة للهواء ,وسرير دوران جانبي مستمر مع تكنولوجيا مناخ محلي متقدمة لألفراد المصابين
يوما (من يومين إلى
بالسمنة (مؤشر كتلة الجسم>  35كجم  /م  ,2يعني مؤشر كتلة الجسم كان  10.3 ± 51.4كجم  /م  )2واصابات الضغط .أمضى األفراد ما معدله ً 2.5 ± 4.8
ثمانية أيام) على سطح الدعم المتخصص .خالل فترة الدراسة لم تظهر إصابات ضغط جديدة ,وانخفضت إصابات الضغط الحالية من متوسط حجم  2.6 ± 5.2سم  2إلى متوسط حجم
 5.0 ± 2.6سم ( 2ع = لم يتم اإلبالغ عنها) .متوسط تصنيف راحة المشاركين للسطح كان  3.9من ( 4المستوى .)4
استخدام أسطح الدعم في جميع إعدادات العناية
بعد اختيار سطح الدعم ,في جميع الحاالت ,يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة لالستخدام والصيانة .من المعروف على نطاق واسع أن األسطح الداعمة لها عمر محدود .يمكن
تحديد حالة سطح الدعم من خالل التحقق من أداء سطح الدعم التعاقدي الذي تجريه الشركة المصنعة ,أو بواسطة موظفين مدربين على استخدام طرق االختبار المعترف بها في
الصناعة13-12 .
االختيار السليم لألسطح الداعمة وتشغيلها هو المفتاح لمنع المضاعفات .إن تركيب المرتبة بشكل صحيح في قاعدة السرير سيخفف من مخاطر االنزالق .يمكن للتراكبات الموضوعة
أعلى المراتب الموجودة أن ترفع السطح إلى مستوى القضبان الجانبية .يجب أن يكون الجزء العلوي من الحاجز الجانبي أكثر من  8.66بوصة ( 220مم) فوق المرتبة غير المضغوطة
(اللجنة الكهروتقنية الدولية [ .)IEC] 60601-2-52قد يجعل االرتفاع اإلضافي من الصعب النقل على السرير من وضع الجلوس .قد يكون من الصعب الدخول والخروج من األسرة
المرتفعة ,مما يزيد من خطر السقوط واإلصابة.
يجب على مقدمي الرعاية والمستخدمين اتباع تعليمات المورد فيما يتعلق بجداول الصيانة والعناية واستخدام سطح الدعم .يجب على مقدمي الرعاية والمستخدمين مراقبة انقطاع التيار
بعيدا عن مناطق النقل  /المشي .يجب عدم إعاقة
الكهربائي و "القاع" (أي تجاوز حد االنغماس الحرج) وتنفيذ خطة الطوارئ إذا لزم األمر .لمنع السقوط ,يجب إبقاء األسالك الكهربائية ً
المضخات والمحركات السطحية الداعمة بواسطة الوسائد أو الفراش أو البطانيات أو المالبس .قد يسخن المحرك المعوق بشكل زائد ويفشل في العمل .هذه االعتبارات مهمة بشكل خاص

لألفراد في بيئة الرعاية المنزلية ويجب مراجعتها مع الفرد أو مقدم الرعاية .تتضمن اقتراحات األمان الستخدام أسطح الدعم التي تعمل بالطاقة ما يلي:


تجنب استخدام البطانية الكهربائية



التأكد من عدم وجود المعدات الساخنة (مثل مجفف الشعر والسخانات) والشموع والتدخين بالقرب من المرتبة



عدم التحميل الزائد على مآخذ الطاقة



تركيب أنظمة كشف الدخان 14,15

يجب أن تلبي خصائص مثبطات الحريق المعايير المحلية .ومع ذلك ,فإن بعض المواد المستخدمة لتقليل مخاطر الحريق قد تعرض للخطر إدارة أحمال األنسجة والمناخ المحلي .تم
تضمين إرشادات شاملة بشأن السالمة في المعيار الدولي بشأن المتطلبات العامة ألسطح الدعم  16.يمكن العثور على إرشادات محددة حول قابلية اشتعال أسطح دعم المقاعد في
المعايير الدولية للكراسي المتحركة ومقاعد الكراسي المتحركة 4
يجب عدم استخدام األجهزة ذات الحواف الحادة بالقرب من أسطح الدعم .يمكن استخدام أسافين تموضع الرغوة لرفع رأس السرير في بعض طبقات الهواء المميعة .قد تكون أغطية
السرير واألجهزة الرغوية ومنصات سلس البول ضرورية للتحكم في الراحة والوضع والرطوبة .ضع في اعتبارك حالة الفرد وأنواع األسطح الداعمة المستخدمة لتحديد نوع وكمية الكتان
المراد استخدامه .القاعدة العامة هي "األقل هو األفضل" .في إحدى الدراسات المختبرية ,تم فحص تأثير إضافة مجموعات مختلفة من ضمادات سلس البول وطبقات الكتان إلى فقدان
الهواء المنخفض والى سطح دعم الرغوة العالجية باستخدام نموذج الحوض البادئة .أشارت النتائج إلى زيادات ذات داللة إحصائية (ضغط < )0.0001في ذروة ضغط الواجهة العجزية
لجميع تركيبات أغطية السرير اإلضافية و  /أو ضمادات سلس البول مقارنة مع مالءة واحدة مزودة .كانت النسبة المئوية للزيادة في ذروة ضغط السطح البيني العجزي أكبر في فراش
منخفض فقدان الهواء مقارنة بالفراش الرغوي عالي المواصفات ( 17المستوى .)5
عند اختيار وسادات الكتان وسلس البول لوضعها على أسطح داعمة ذات خصائص منخفضة لفقدان الهواء ,تجنب إعاقة تدفق الهواء ألن هذا سيتداخل مع خصائص األداء الحراري
للسطح .إذا كان البد من استخدام ضمادات سلس البول البالستيكية ,فاستخدمها من أجل الكرامة عندما يكون الفرد في حالة إسعاف وقم بإزالتها عندما يكون في السرير ,أو ضع
الضمادة بشكل غير محكم على الجلد لتعزيز تدفق الهواء قدر اإلمكان18 .
ال تزال عملية إعادة التموضع مطلوبة لتخفيف الضغط والراحة عند استخدام سطح دعم .يقدم الفصل الخاص بإعادة التنظيم والتعبئة المبكرة توصيات ومناقشة حول إعادة التنظيم.
المراتب وأسطح دعم األسرة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط
يمكن ألسطح الدعم أن تخفف من مخاطر إصابة الضغط عن طريق إعادة توزيع الضغط وادارة االحتكاك والقص وادارة المناخ المحلي .يتم تحقيق إعادة توزيع الضغط إما عن طريق
زيادة مساحة سطح الجسم التي تتالمس مع سطح الدعم من خالل الغمر والتغطية (لتقليل تركيزات الوزن على النتوءات العظمية) أو تغيير أجزاء الجسم التي تتحمل الحمل بالتتابع,
وبالتالي تقليل مدة التحميل في أي موقع تشريحي معين .تم اإلبالغ بشكل متكرر عن مقاييس ضغط الواجهة (الضغط على السطح البيني بين الجسم وسطح الدعم) كمؤشرات بديلة
نظر لالستجابات الواسعة بين األفراد لألحمال المطبقة وعدم اليقين في
لفعالية إعادة توزيع ضغط السطح الداعم .ومع ذلك ,فإن أهمية قياس ضغط الواجهة على األفراد أمر مشكوك فيه ًا

مؤخر أنه يجب استخدام الغمر والتغليف لتوصيف إعادة توزيع الضغط
ًا
العالقة بين الضغط السطحي واإلجهاد والتوتر المحتمل في األنسجة العميقة .تقترح المعايير األمريكية المنشورة
وتوفير طرق اختبار لهذه المعلمات .باإلضافة إلى اختبارات الغمر والغالف ,توفر المعايير  2ثالث طرق كخيارات لتقييم إدارة المناخ المحلي:


معبر عنها بوحدات  /م )2
معبر عنها بوحدات جم ( /م  * 2ساعة) ومقاومة الح اررة ( ًا
قياس سعة التبخر ( ًا



قياس حجم الماء المنقول من مثانة الماء الساخن إلى السطح



قياس الرطوبة النسبية ودرجة الح اررة بعد تطبيق مصدر بخار الماء من خالل مستخدم محاكاة.

أخير ,توفر المعايير 2 ,المعيار الوطني األمريكي ألسطح الدعم  -المجلد  :1المتطلبات وطرق االختبار ألسطح دعم الجسم بالكامل ( ,)ANSI / RESNA SS-1: 2019طريقة
ًا
اختبار لتقييم مقاومة اإلزاحة األفقية التي تمثل من تلك القوى التي قد تحدث إذا كان الفرد يميل إلى االنزالق على سطح الدعم مع رفع رأس السرير.

مرتبة إسفنجية ذات طبقة واحدة عالية المواصفات
يتم عرض خصائص مرتبة الرغوة عالية المواصفات ذات الطبقة الواحدة في الجدول .10.1
مفضال على مرتبة رغوية بدون مواصفات عالية لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات
 :7.4استخدم مرتبة إسفنجية ذات طبقة واحدة تفاعلية عالية المواصفات أو تراكب
ً
الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل

أظهرت األدلة المستمدة من ست دراسات متوسطة ومنخفضة الجودة من المستوى  24-19 1أنه بالنسبة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ,ترتبط مرتبة أو غطاء رغوي عالي
المواصفات بإصابات ضغط أقل بكثير مقارنة بمراتب المستشفى القياسية .في حين ذكرت ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  27-25 1أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين المواصفات العالية والمراتب الرغوية القياسية ,كانت هذه الدراسات قصيرة المدة ,وأبلغت واحدة عن عدم حدوث إصابات ضغط في فترة الدراسة .أظهرت الدراسات أن األفراد الذين
يستخدمون مرتبة عالية المواصفات لديهم فترة زمنية أطول بشكل ملحوظ قبل حدوث إصابة الضغط .أظهرت األدلة المستمدة من دراستين متوسطتين ومنخفضتين  29 ,28أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين األنواع المختلفة من المراتب عالية المواصفات أو التراكبات .لم تجد أدلة من دراسة واحدة ذات جودة متوسطة من المستوى  2فرًقا بين وسادة رغوة عالية
المواصفات ووسادة رغوية وعندما يتم تجميعهما ,لم يكن هذان السطحان الداعمان التفاعليان مختلفين بشكل كبير عن مرتبة الضغط المتناوب لمنع إصابات الضغط .أفادت دراستان
منخفضتا الجودة من المستوى األول ( )29 23أن األفراد صنفوا مرتبة عالية المواصفات على أنها أكثر راحة من مرتبة المستشفى القياسية .ال توجد تحليالت تكلفة حديثة متاحة لإلشارة
إلى االحتياجات من الموارد لتنفيذ هذه التوصية ؛ ومع ذلك ,فإن ضمان توفر مراتب إسفنجية عالية المواصفات قد يكون له آثار تكلفة كبيرة في األماكن أو المرافق التي ال تكون فيها
أسطح الدعم هذه قياسية.
اعتبارات التنفيذ


االستمرار في إعادة وضع األفراد على سطح دعم إعادة توزيع الضغط .راجع فصل الدليل حول إعادة التنظيم والتعبئة المبكرة للحصول على توصيات قائمة على األدلة حول
إعادة التموضع.



حدد سطح دعم عالي المواصفات لألطفال الخدج واألطفال الصغار لمنع إصابات الضغط القذالي (المستوى .)5



ليست كل المراتب اإلسفنجية تلبي معايير المواصفات العالية (انظر الجدول ( )10.1رأي الخبراء).



قم بمراجعة جميع أسطح الدعم المستخدمة للوقاية من إصابات الضغط في المنشأة والتأكد من أنها مناسبة لالستخدام (رأي خبير) .يوفر فصل المبادئ التوجيهية "تنفيذ
أفضل الممارسات في إعدادات الرعاية" مز ًيدا من المعلومات حول مراجعة معدات المنشأة.

مناقشة األدلة
قدمت الدراسات التي تبحث في أسطح الدعم التفاعلي التي قارنت الرغوة القياسية والمراتب الرغوية البديلة أدلة على اختالف الجودة .بشكل عام ,فشلت الدراسات في وصف "مرتبة
المستشفى القياسية" بشكل مناسب كمقارن ,والعديد من الدراسات لديها معلومات محدودة عن أسطح الدعم التجريبية وآليات عملها .استبعدت بعض الدراسات إصابات الضغط من الفئة /
المرحلة األولى في معدالت الوقوع المبلغ عنها .االختالفات في التدخالت ومقاييس النتائج ,والمجموعة المتنوعة من المشاركين في الدراسة والقيود في اإلبالغ تجعل المقارنات وتفسير
األدلة صعبة .ومع ذلك ,تشير األدلة إلى أن المراتب اإلسفنجية عالية المواصفات مرتبطة بانخفاض كبير في إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين للخطر عند مقارنتها بمراتب
اإلسفنج القياسية في المستشفيات .قد تصنع مراتب اإلسفنج القياسية للمستشفى من إسفنج أدنى غير مرن للغاية ,أو لديه عامل دعم أقل أو أعلى ,أو مع الغطاء ال يسمح بنقل بخار
الرطوبة بشكل كاف.
كبير في حدوث إصابات الضغط لدى السكان الذين تم اإلبالغ عن تعرضهم لخطر متوسط إلى
انخفاضا ًا
أظهرت الدراسات التي تستكشف فعالية المراتب اإلسفنجية عالية المواصفات
ً
مرتفع إلصابات الضغط .بارك وآخرون .ذكرت ( 19 )2017أن األفراد المحتجزين في المستشفى الذين يعانون من إصابة متوسطة إلى عالية الضغط يتعرضون لخطر اإلصابة بتراكب
رغوة لزج مطاطي عالي المواصفات موضوعة على مرتبة قياسية (ن =  )55تعرضوا إلحصاءات أقل بكثير من الفئة  /المرحلة األولى أو إصابات ضغط أكبر من األفراد الذين يتلقون
معيار فقط مرتبة إسفنجية بالمستشفى (ن =  ٪3.6( )55مقابل  ,٪27.3ع = ( )0.001المستوى  .)1في دراسة أخرى أجريت على أفراد في المستشفى يعانون من مخاطر إصابة
ًا

متوسطة إلى عالية الضغط (ن =  ,)170ارتبطت مرتبة عالية المواصفات بحدوث أقل بشكل ملحوظ إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية بعد عشرة أيام مقارنة مع مرتبة
المستشفى القياسية ( ٪ 7مقابل ( 23 )٪34المستوى  .)1في بيئة جراحة العظام ,عانى األفراد (ن =  )36المعرضون لخطر اإلصابة بالضغط العالي من حدوث انخفاض ملحوظ في
إصابات الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر مع مرتبة إسفنجية مكعبة ذات مواصفات عالية مقارن ًة بمرتبة إسفنجية قياسية بالمستشفى ( ٪24مقابل ( 24 )٪68المستوى
.)1
إحصائيا في حدوث إصابة الضغط المرتبط بتوفير مرتبة رغوية عالية المواصفات
على الرغم من أن بعض التجارب المعشاة ذات الشواهد  20,26فشلت في إثبات انخفاض معتد به
ً
لألفراد المعرضين لخطر إصابة الضغط بدرجة متوسطة إلى عالية ,إال أن هذه الدراسات تابعت لفترة أطول أو حتى تبدأ إصابة الضغط .في تجربة معشاة كبيرة (ن =  ,)1168راسل

انخفاضا ذا داللة إحصائية (ضغط = ) 0.042في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى المرتبطة
تحليال للبقاء على قيد الحياة لمدة سبعة أيام يوضح
وآخرون .قدم (20 )2003
ً
ً
بمرتبة رغوة البوليمر اللزجة عالية المواصفات مقارن ًة بمرتبة إسفنجية قياسية بالمستشفى .ومع ذلك ,على الرغم من وجود انخفاض في حدوث إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى
مهما ( ٪10.9إلى  ,٪8.5ضغط =( 0.17) 20المستوى  .)1وبالمثل ,فإن تجربة معشاة
التي حدثت في مجموعة مراتب رغوة البوليمر اللزجة عالية المواصفات ,إال أن هذا لم يكن ً
كبير (ن =  )1,729بواسطة بيرث وآخرون (26 )2007أظهر أن الوقت الالزم لتطوير إصابة الضغط كان أطول لدى األفراد الذين يتلقون مرتبة إسفنجية عالية المواصفات مع هيكل

مختلفا بشكل
يوما ,ضغط < 0.001), 26على الرغم من أن حدوث إصابة الضغط الكلي لم يكن
ً
يوما مقابل ً 18
كتلة مقارنة بأولئك الذين يتلقون مرتبة إسفنجية قياسية بالمستشفى (ً 31
كبير (ع = ( )0.154المستوى .)1
معرضا لخطر متوسط إلى
أفادت بعض الدراسات األصغر ذات القيود المنهجية بعدم وجود تأثير كبير على وقوع إصابات الضغط الكلي .باإلضافة إلى ذلك ,قد ال يكون مجتمع الدراسة
ً
مرتفع من إصابات الضغط .في تجربة معشاة ,قارن جراي وسميث ( 27)2000مرتبة إسفنجية عالية المواصفات (ن =  )50مع مرتبة إسفنجية قياسية بسمك  5بوصات ( 130مم) (ن

=  )50في األفراد من األجنحة الجراحية وجراحة العظام والطبية  .لم يكن هناك فرق معنوي بين المجموعتين في وقوع إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة ( ٪2في كال
إحصائيا في الفئة  /المرحلة األولى أو
المجموعتين) ( 27.المستوى  .)1فشلت تجربة معشاة الصغيرة ( )n = 90التي يبدو أنها ضعيفة في تصميم الدراسة في إظهار فرق معتد به
ً

حدوث إصابة ضغط أكبر لسبع مراتب مختلفة عالية المواصفات لكل منها مقارنة بمرتبة إسفنجية قياسية في المستشفى .لم تحدث إصابات ضغط في التجربة ( 25المستوى )1

جمعت مراجعة منهجية  32نتائج خمس تجارب معشاة ذات شواهد أجريت بين عامي  1994و  2003لمقارنة بدائل الرغوة مع مرتبة الرغوة القياسية في المستشفى .ماكينيس )(2015
 32خلص إلى أن المراتب الرغوية عالية المواصفات تقلل من حدوث إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين للخطر (نسبة الخطر [خطر نسبي .)0.40
أجرى عدد من تجربة معشاة  28 29 33مقارنات بين أنواع مختلفة من مراتب وتراكبات اإلسفنج عالية المواصفات .قدمت الدراسات ,التي أجريت على المرضى ذوي الحاالت الحرجة,
و  28من جراحة العظام  30وكبار السن  ,29,33دليالً على أنه ال يوجد نوع من مراتب اإلسفنج عالية المواصفات أفضل من أي مراتب إسفنجية أخرى عالية المواصفات .في مراجعة
اضحا في حدوث إصابات الضغط .باإلضافة إلى ذلك,
منهجية ,ماكينيس ( 32 )5 201تجربة سريرية معشاة مجمعة تقارن مراتب رغوية مختلفة ذات مواصفات أعلى ولم تجد فرًقا و ً
أفادت الدراسات بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حدوث إصابة الضغط بين مرتبة رغوية عالية المواصفات واما مرتبة هوائية تفاعلية ( ٪4.8مقابل  ,٪17.1ضغط = )0.08
 22أو مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب (نسبة الخطر  ٪95 ,0.90المجال العددي للثقة  0.51إلى ( 30 )1.58المستوى .)2
خصائص مرتبة إسفنجية ذات طبقة واحدة عالية المواصفات
المجمع 34 ,الذي يصف خصائص سطح دعم رغوي ذو طبقة واحدة ليتم اعتباره مرتبة رغوية عالية المواصفات .ال يمكن افتراض أن األسطح الداعمة
يحدد الجدول  10.1الرأي ُ
المذكورة في الدراسات الموضحة أعاله تتوافق مع هذه المواصفات .نحن نشجع القراء على الرجوع إلى الدراسات حول المراتب اإلسفنجية عالية المواصفات ,ومواقع الشركات المصنعة

ذات الصلة لمراجعة خصائص األسطح المستخدمة في هذه الدراسات .يمكن أن توجه هذه المعرفة اختيار مرتبة إسفنجية عالية المواصفات قابلة للمقارنة لالستخدام السريري.
الجدول  :10.1إجماع على الخصائص التي تشكل مرتبة رغوية ذات طبقة واحدة عالية المواصفات
تفسير

صفة مميزة
نوع الرغوة

تختلف رغاوي البولي يوريثين في بنية الخاليا وكثافتها .تتميز الرغوة عالية

الكثافة

يتم التعبير عن كثافة الرغوة بوحدات رطل  / -قدم أو كجم  /م. 3تؤثر الكثافة

نسبيا تسمح لها بتوفير دعم جيد أثناء
المرونة ببنية خلوية كثيفة وموحدة
ً
التحميل  ,وكذلك الحفاظ على شكلها عند التفريغ.

على العديد من خصائص الرغوة بما في ذلك مقاومة تدفق الح اررة والمتانة

مرتبة عالية المواصفات
نوع اتش ار  35'36-مرونة عالية 37-27-26 -

> 35كجم  /م  2.18( 3رطل  /و 35 - 3

والمرونة والصالبة والقوة  ,من بين أمور أخرى.

الصالبة

تميز صالبة الرغوة قدرة الرغوة على "الدفع للخلف" وتحمل الوزن .يتم التعبير

عن صالبة الرغوة على أنها مقدار القوة بالنيوتن ) (Nالمطلوبة لعمل مسافة

IFD> 130 N -35٪40

بادئة لعينة من الرغوة بنسبة مئوية محددة من السماكة األصلية  ,باستخدام
قرص مسطح صغير إندينترُ .يعرف هذا المقياس باسم انحراف قوة المسافة
البادئة  (IFD) .38في أستراليا وأوروبا  ,تتميز الصالبة بنسبة . ٪40في
الواليات المتحدة  ,تتميز الصالبة بنسبة  ٪25قوة المسافة البادئة  .36يمكن

أن يؤثر الغطاء وبياضات السرير المستخدمة على قوة المسافة البادئة إذا كانت

تعيق الغمر والتغطية.
عامل الدعم

أيضا باسم معامل الضغط) هو نسبة  ٪65إلى . ٪25
عامل الدعم (المعروف ً
يستخدم عامل الدعم لوصف صالبة المراتب اإلسفنجية .يرتبط عامل الدعم

من  1.75إلى 2.435

بالراحة المتصورة  ,حيث تشير القيمة األعلى عادة إلى إحساس أكثر ليونة
ودعم قاعدة جيد
السماكة

يجب أن يكون سمك المرتبة عميًقا بدرجة كافية للتحكم في وزن الجزء العلوي
من الجسم ومنع "القاع" .تعتمد السماكة الكافية على وزن المريض 39

 5.9بوصة ( 150مم)

وخصائص أخرى للرغوة (مثل الكثافة والصالبة(
نفاذية بخار الماء

قد يؤدي فقدان الماء عبر البشرة ( )TEWLوالتعرق إلى تراكم الرطوبة بين الفرد

معدل انتقال بخار الرطوبة>  300جم  /م  24/2ساعة

بعيدا عن
وسطح الدعم إذا كان السطح ال يسمح بنقل الرطوبة أو تبخرها ً

(ما يعادل فقد الماء العادي عبر البشرة) 41

الواجهة .الجمع بين غطاء المرتبة الرغوية والرغوة نفسها تخلق مقاومة النتقال
الرطوبة .سيزيد تراكم الرطوبة من االحتكاك بين الفرد والسطح.

يحتمل أن يسمح غطاء المرتبة ذو معدل نقل بخار الرطوبة العالي ()MVTR
للرطوبة باالنتشار من خالل الغطاء 40 .يحمي معدل نقل بخار الرطوبة من

غطاء المرتبة السفلي الرغوة من تدهور الرطوبة.

طا بين
اختيار غطاء على أساس معدل انتقال بخار الرطوبة يصبح حالً وس ً
إدارة المناخ المحلي للجلد وفقدان المياه عبر البشرة.

ناد اًر ما تصنع أسطح دعم الرغوة الحالية من نوع واحد وطبقة من الرغوة .يؤدي تعدد الطبقات بدرجات أو أنواع مختلفة من الرغوة إلى تغيير ميزات تصميم المرتبة ,مما قد يؤثر على
الفعالية .فشلت تجربة معشاة (العدد =  )206التي أجريت على كبار السن الذين يعانون من مخاطر إصابة متوسطة إلى عالية الضغط في إثبات تفوق تراكب الرغوة متعدد الطبقات
أسبوعا لألفراد الذين يتلقون تراكب
إحصائيا لإلصابة بالفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط أكبر بعد 12
عالي المواصفات على مرتبة المستشفى القياسية .كان هناك ارتفاع معتد به
ً
ً
الرغوة متعدد الطبقات ( ٪8.7مقابل  ,٪4.9ضغط >( 0.05) 21المستوى  .)1ومع ذلك ,فإن معظم األدلة المتاحة تفشل في وصف هيكل وخصائص مراتب اإلسفنج عالية
معقدا .تشير األدلة المقدمة أعاله إلى أن المراتب اإلسفنجية المتجانسة عالية المواصفات تتفوق على المراتب اإلسفنجية القياسية .قد
المواصفات أو التراكبات ,ال سيما عندما يكون الهيكل ً

تعقيدا مصنوعة من طبقات متعددة بما في ذلك مناطق متعددة من خالل وصف خصائص الرغوة بشكل مناسب وتوصيف
يكون من الممكن ترجمة هذا الدليل إلى مراتب رغوية أكثر
ً
أسطح الدعم باستخدام االختبارات القياسية للغطس والتغطية وادارة المناخ المحلي.

تهدف بعض التعديالت في تصميم المراتب إلى تعزيز حركة األسرة وسالمتها .على سبيل المثال ,يؤدي تضمين حد أو مادة صلبة عند حافة المرتبة (الجدران الجانبية) إلى زيادة
الصالبة ,مما قد يساعد في حركة السرير ونقله .تم تصميم الشكل المقعر (جوانب األمان) لتقليل مخاطر السقوط ؛ ومع ذلك ,قد يقلل هذا من حركة السرير ويتعارض مع سياسة عدم
تقييد الحركة.
مراتب إسفنجية عالية المواصفات لحديثي الوالدة واألطفال
جدا .يشكل الرأس نسبة مئوية أكبر من مساحة سطح الجسم مقارنة بالبالغين ,والقفا هو نقطة ضغط
تعتبر إصابات الضغط القذالي مصدر قلق خاص لحديثي الوالدة واألطفال الصغار ً
أساسية لألطفال في وضع االستلقاء  43 ,42.في دراسة استقصائية لسبع وحدات رعاية مركزة لحديثي الوالدة فوجي وآخرون )2010( .ذكر  44أن ما يقرب من  ٪ 7من إصابات
الضغط كانت في منطقة القذالي .شندلر وآخرون 45 )1 201( .أيد هذه النتائج في مسح لتسع وحدات العناية المركزة لألطفال التي أفادت أن  ٪ 6من إصابات الضغط كانت قذالية.
ناقل ( (2008فحص  31ضغط الواجهة عند البروز العظمي القذالي عند حديثي الوالدة المبتسرين األصحاء الذين ليس لديهم تاريخ من إصابات الضغط والذين كانوا قريبين من الخروج
من المستشفى (ن =  .)11تم وضع الولدان على خمسة أسطح دعم مختلفة وتم قياس ضغط الواجهة تحت القفا بعد خمس دقائق .تم وضع األطفال حديثي الوالدة على التوالي على
مرتبة هالمية ,ووسادة هالمية ,ووسادة مائية ,وفراش سرير  /سرير أطفال قياسي مع طبقة إسفنجية بسماكة  2.75بوصة ( 7سم) وسرير قياسي (غير محدد) سرير  /سرير أطفال.
ارتبط تراكب الرغوة عالي المواصفات بأقل ضغط للواجهة ( 31مم زئبق مقابل  86.8مم زئبق لمراتب السرير  /سرير األطفال القياسية ,ضغط < ,)0.001على الرغم من أن جميع
أسطح الدعم ذات المواصفات العالية كانت مرتبطة بضغط واجهة منخفض بشكل ملحوظ (ضغط < )0.001مقارنة مع مرتبة سرير  /سرير أطفال قياسية (المستوى .)5
مراتب ضغط الهواء التفاعلي
تقوم مراتب الهواء التفاعلية بإعادة توزيع الضغط عن طريق التشويه استجاب ًة لوزن الفرد على السطح .قد تشتمل المراتب الهوائية التفاعلية على ميزات منخفضة لفقدان الهواء أو مواد
توسيد أخرى (مثل الرغوة) ,ولكنها ال تتضمن ميزات الضغط المتناوب.
 :7.5ضع في اعتبارك استخدام مرتبة هوائية تفاعلية أو تراكب لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل

لم تجد أربع دراسات من المستوى األول لجودة متوسطة  46ومنخفضة  48-47-22أي تأثير كبير لمراتب الهواء التفاعلية مقارنة بمرتبة المستشفى القياسية ,أو  2247أسطح دعم
تفاعلي أخرى ,أو  4648أو مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب  48.كانت المرتبة الهوائية مقارن ًة بالمرتبة الهوائية النشطة (الضغط المتناوب)  3.08.48ومع ذلك ,أفادت دراسة منخفضة
الجودة من المستوى  49 1عن انخفاض كبير في إصابات الفئة  /المرحلة األولى أو إصابات الضغط األكبر مع مرتبة هوائية ذات ضغط منخفض ثابت مقارنة بمرتبة رغوية قياسية,
مع خطر نسبي قدره  .0.06أفادت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  3أجريت على األطفال  50عن انخفاض نسبي كبير في حدوث الفئة  /المرحلة األولى أو إصابات
الضغط األكبر بحوالي  ٪17المرتبطة باختيار مرتبة هوائية تفاعلية بدالً من مرتبة رغوية قياسية .أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  51 3عن معدل حدوث للفئة  /المرحلة
الثانية أو إصابات ضغط أكبر بحوالي  ٪5عند استخدام مرتبة هوائية تفاعلية ,وأبلغت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  4عن حدوث  52 ,٪3ولكن لم تكن هناك مقارنات في أفادت
هاتان الدراستان  51.دراسة متوسطة الجودة من المستوى  1أن تراكب الهواء التفاعلي كان أكثر فعالية من حيث التكلفة من تراكب الموائع الدقيقة ,ومع ذلك استند التحليل إلى تأجير
بناء على المنشأة والمنطقة الجغرافية أشارت تقييمات الراحة المقدمة من قبل األفراد إلى أن مراتب الهواء التفاعلية مريحة
بعض المنتجات وقد تختلف التكاليف النسبية على نطاق واسع ً
مثل أسطح الدعم األخرى
اعتبارات التنفيذ


قد تتطلب مراتب الهواء التفاعلية مصدر طاقة .قم بتقييم إمكانية الوصول إلى الطاقة وسالمة أسالك الطاقة ,خاصة في أماكن الرعاية المنزلية (رأي خبير).



منتظما للتأكد من أن المرتبة سليمة وأن آلية النفخ  /المضخة الكهربائية تعمل بشكل صحيح (رأي الخبراء).
فحصا
ً
تتطلب مراتب الهواء التفاعلية ً
تحقق من استخدام مراتب الهواء التفاعلية خالل العمر االفتراضي الوظيفي لها ,كما هو مبين في طريقة االختبار الموصى بها من قبل الشركة المصنعة (أو طريقة اختبار



أخرى معترف بها في الصناعة) (رأي الخبراء).


قم بتقييم راحة الفرد عند استخدام مرتبة هوائية تفاعلية أو تراكب .يمكن أن تكون المراتب والتراكبات الهوائية التفاعلية المزودة بالطاقة صاخبة وتولد ح اررة أو حركة قد تكون
غير مريحة (رأي الخبراء).



قم بتقييم سالمة مراتب الهواء التفاعلية والتراكبات عند االستخدام .قد يواجه بعض األفراد صعوبة في الدخول إلى السرير والنهوض منه عند استخدام مرتبة هوائية تفاعلية أو
غطاء (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
بعد المراتب اإلسفنجية عالية المواصفات ,يبدو أن مراتب الهواء التفاعلية هي ثاني أكثر أسطح الدعم التفاعلي التي تم البحث عنها استخدمت هذه التجارب مجموعة من المراتب
والتراكبات التجريبية والمقارنة .تم تمثيل مجموعة واسعة من المشاركين في البحث بما في ذلك البالغين في المستشفى المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ,و  52 46من األفراد
طفال 50 ,وحديثي الوالدة  50.ومع ذلك ,كانت معظم هذه الدراسات صغيرة (أقل من  100مشارك ) وتتراوح
المصابين بأمراض خطيرة ,و  49 48من كبار السن ,و ً 51 47 22
شهر.
فترات المتابعة من بضعة أيام إلى ً 12ا
تم إجراء مقارنة واحدة فقط تجربة منشأة  49صغيرة مع األفراد المعرضين لخطر متوسط إلى مرتفع من إصابات الضغط ,وقدمت مقارنة بين مرتبة هوائية تفاعلية ومراتب إسفنجية
يوما .ارتبطت مرتبة
قياسية في المستشفى .في الدراسة ,تلقى األفراد في وحدة العناية المركزة (ن =  )40إما مرتبة هوائية تفاعلية أو مرتبة إسفنجية قياسية بالمستشفى لمدة تصل إلى ً 14
الهواء التفاعلي بإصابات ضغط أقل بكثير من الفئة  /المرحلة األولى أو أكبر ( ٪0مقابل  ,٪37ضغط < ,0.005الخطر النسبي  ٪95 ,0.06المجال العددي للثقة  0إلى 49 )0.99
(المستوى  .)1قارنت دراسة صغيرة ثالثة (ن =  50 )30مرتبة هوائية تفاعلية تتكون من بناء خلية هوائية مزدوجة في ثالث حجرات مختلفة بسطح دعم قياسي غير محدد متوفر في
مجموعة تاريخية ؛ يمكن افتراض أن هذا المقارن هو مرتبة إسفنجية قياسية في المستشفى .كان المشاركون حديثي الوالدة واألطفال حتى سن  10سنوات .كانت مرتبة الدراسة متوفرة في
حجمين ,أحدهما لألطفال الذين يزنون  1.1رطل  500 /جم إلى  13.2رطل  6 /كجم (ن =  )4وواحد لألطفال فوق  13.2رطل  6 /كجم (ن =  .)26ارتبطت مرتبة الهواء التفاعلي
بانخفاض كبير في إصابات الضغط المكتسبة من المرفق ( ٪3.3مقابل  ,٪20المجال العددي للثقة  0.08 ٪95إلى  ,٪17.2ضغط =( 0.021) 50المستوى .)3
ومع ذلك ,فشلت تجربة أخرى في إثبات تفوق مرتبة الهواء التفاعلي أو التراكب على مرتبة إسفنجية قياسية في المستشفى .في كبار السن (ن =  ,)66لم يكن التراكب الهوائي التفاعلي
إحصائيا بشكل كبير عن مرتبة الرغوة القياسية لتقليل حدوث الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر ( ٪16مقابل  ,٪15ضغط >( 0.05) 47المستوى .) 1
مختلفا
ً
ً
سنا (العدد =  ,)176ارتبط استخدام المراتب
أفادت الدراسات التي ال تحتوي على مجموعات مقارنة بحدوث إصابات ضغط متنوعة مرتبطة بمراتب الهواء التفاعلية .في البالغين األكبر ً

الهوائية ووسائد الجلوس بحدوث إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى بنسبة  ٪23.3ونسبة حدوث إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو أكبر بنسبة ( 51 ٪5.1المستوى .)3

في األفراد في المستشفيات (ن =  ,)61ارتبط سطح الدعم التفاعلي الذي يجمع بين الخاليا الهوائية مع رغوة عالية المواصفات بحدوث إصابة ضغط بنسبة ( 52 ٪ 3المستوى .)4
مقارنات بين مراتب  /تراكبات الهواء التفاعلية والمراتب اإلسفنجية عالية المواصفات

قارنت دراستان  22,48بين مرتبة هوائية تفاعلية لدعم األسطح التي توفر إعادة توزيع ضغط أعلى من مرتبة رغوة المستشفى القياسية .قارن تجربة سريرية معشاة  22صغير مرتبة
إسفنجية بولي إيثر عالية المواصفات بتراكب هواء تفاعلي في دار رعاية المسنين (ن =  .)83طور عدد أقل من المشاركين على غطاء مرتبة الهواء فئة  /المرحلة الثانية أو إصابات
ضغط أكبر ,لكن الفرق لم يكن ذا داللة إحصائية (ع = ( 22 )0.088المستوى  .)1في األفراد في وحدة العناية المركزة الجراحية ,لم يتم تحديد أي فرق ذي داللة إحصائية في تقليل
إصابة الضغط بين مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب والنتائج المجمعة لمجموعتين تتلقى أسطح دعم تفاعلية (تلقت إحدى المجموعات مرتبة هوائية تفاعلية واألخرى تلقت مرتبة مائية)
( CI 0.04٪RR 0.43, 95إلى ( 48. )4.29المستوى .)1
مقارنات بين مراتب  /تراكبات الهواء التفاعلية وأسطح الدعم األخرى التفاعلية أو النشطة
أخير ,قدمت دراستان مقارنة بين مرتبة هوائية تفاعلية ألسطح الدعم التفاعلي األخرى .آل 46 )2012( .مقارنة غطاء الهواء مع تراكب الموائع الدقيقة لمنع إصابات الضغط لدى
ًا
المشاركين المعرضين لخطر متوسط إلى مرتفع إلصابات الضغط في أجنحة الرعاية الحادة (الطبية والجراحية وكبار السن والعناية المركزة) .لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
التراكبين لحدوث إصابة الضغط ( ٪4للتراكب المتضخم بالهواء مقابل  ٪11لتراكب الموائع الدقيقة ,ضغط = ) 0.2706أو الراحة المقدرة للمشارك (ع =  .)0.7129تم اإلبالغ عن أن
تراكب السوائل الدقيقة أغلى (ضغط <( 0.001) 46المستوى  .)1في األفراد في وحدة العناية المركزة الجراحية ,لم يتم تحديد فرق معتد به بين مرتبة الهواء التفاعلي والفراش المائي
للوقاية من إصابات الضغط (خطر نسبي  ٪95 ,0.43المجال العددي للثقة ( 0.04 to 4.29) .48المستوى .)1
بشكل عام ,تقدم هذه الدراسات نظرة عامة متضاربة حول فعالية مراتب الهواء التفاعلية مقارنة بالمراتب اإلسفنجية القياسية ,أو الفعالية المقارنة ألنواع مختلفة من المراتب التفاعلية في منع
إصابات الضغط .من الممكن أن يؤثر تصميم المنتج الفردي على النتائج ؛ ومع ذلك ,من المحتمل أن يساهم الحجم الصغير للتجارب والجودة المنهجية المنخفضة في التباين في النتائج
المبلغ عنها.
جلود غنم طبية
 :7.6تقييم الفوائد النسبية الستخدام جلد الغنم الطبي لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
فعاال في تقليل حدوث إصابات الضغط لدى
أشارت ثالث دراسات من المستوى  1عالية الجودة و  53متوسطة  54ومنخفضة الجودة  55إلى أن جلد الغنم من الدرجة الطبية كان ً
األفراد المعرضين للخطر .كان خطر اإلصابة بإصابة الضغط العجزي من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية أقل بنسبة  ٪40تقر ًيبا عند استخدام جلد الغنم الطبي  54.لم يتم اإلبالغ عن

أي أحداث سلبية .ومع ذلك ,فإن نسبة صغيرة من األفراد في تجربة واحدة ( )٪4.58طلبوا إزالة جلد الغنم بسبب عدم الراحة (الشعور بالح اررة الشديدة في المقام األول) .أفاد ثلث ()٪33
جدا ,وهو ما يمثل  ٪69من عمليات السحب التجريبية 53 .قد ال تتوفر جلود الغنم ذات الدرجة الطبية في جميع المواقع الجغرافية ,وقد يحد شرط
من األفراد أن جلد الغنم كان ً
دافئا ً
الغسيل المتخصص لتطهير جلد الغنم استخدامها (على سبيل المثال ,األفراد المصابون بسلس البول أو الذين يعانون من جروح شديدة النضح).

اعتبارات التنفيذ


وفقا للمعيار األسترالي  .AS4480.1ليست كل جلود الغنم ذات جودة مكافئة  54.يتم
قبل استخدام جلد خروف طبي لتقليل مخاطر إصابة الضغط ,تأكد من تصنيع المنتج ً
اشتقاق جلد الغنم الطبي من الحيوانات (غير االصطناعية) .تتميز جلود الغنم الطبية بكومة موحدة وكثافة عالية من ألياف الصوف وقدرة أكبر على الصمود في وجه غسيل
(المستوى .)1



ضع في اعتبارك التأثير المحتمل لجلد الخروف الطبي على وظيفة سطح الدعم الذي تم وضعه عليه .يمكن أن تؤثر إضافة طبقة إضافية بين الفرد وسطح الدعم على
أحيانا باسم األرجوحة الشبكية) (رأي الخبراء).
خصائص إعادة توزيع الضغط لسطح الدعم من خالل خلق التوتر السطحي (يشار إليه
ً



قم بتقييم درجة الح اررة والرطوبة على واجهة سطح الجلد وتقييم راحة الفرد .ارتبطت جلود الغنم الطبية بالدفء الزائد ( 53,54المستوى .)1



متخصصا لتحقيق التطهير الحراري .قد يقلل هذا من جدواها في بعض البيئات السريرية وبالنسبة لبعض األفراد (مثل األفراد المصابين
غسيال
تتطلب جلود الغنم الطبية
ً
ً
بسلس البول) ( 54المستوى .)1



جلود الغنم الطبية الطبيعية هي منتج حيواني وعلى هذا النحو قد ال يكون مقبوالً لجميع األفراد (رأي خبير).

مناقشة األدلة

قدمت ثالث دراسات معشاة ذات شواهد  55-53أدلة على جلود الغنم الطبية لمنع إصابات الضغط .ميستيان وآخرون ( 53 )2010أجرى تجربة سريرية معشاة أكبر (ن =  )588في
ثمانية دور رعاية مسنين بمقارنة جلد الغنم الطبي بالرعاية المعتادة .تم استخدام مجموعة من المراتب األساسية لمعظم المشاركين ,على الرغم من أن بعض مجموعة التدخل ()٪0.9
يوما ,كان لدى مجموعة التدخل التي تلقت جلد الغنم معدل أقل
والمجموعة الضابطة ( ,٪15.1ضغط = ) 0.06تلقت مرتبة إعادة توزيع الضغط .في فترة المتابعة التي استمرت ً 30
إحصائيا إلصابات الضغط العجزي ( ٪8.9مقابل  ,٪14.7ضغط = .) 0.035عند تعديل درجة مقياس برادين والعمر والجنس ,كانت نسبة األرجحية لتجربة إصابة الضغط لمجموعة
ً
التدخل  CI 0.29 ٪95( 0.53حتى  .)0.95اتجه االستخدام غير المتناسب للمراتب ذات المواصفات العالية نحو تفضيل مجموعة التدخل وربما يكون قد أثر على النتائج .جولي

( )2004أبلغ  54عن تجربة سريرية معشاة (ن =  )441تتضمن مشاركين في خطر منخفض إلى متوسط لتطور إصابات الضغط ,بمقارنة استخدام جلد الغنم األسترالي الطبي مع
الرعاية التمريضية القياسية (أي استراتيجية إلعادة توزيع الضغط تقررها الممرضة) .كانت نسبة اإلصابة بالضغط  ٪9.6في المجموعة التي تلقت جلد غنم من الدرجة الطبية ,مقارنة بـ
 ٪16.6في المجموعة المقارنة .كان الخطر النسبي  ٪95( 0.58مجال عددي للثقة  0.35إلى  54. )0.96ومع ذلك ,يجب معالجة هذه النتائج بحذر ,حيث كان هناك العديد من
فردا في وضع تقويم العظام .كانت المجموعة التجريبية (ن
العيوب المنهجية ,وهناك خطر التحيز (المستوى  .)1مكجوان وآخرون 55 )2000( .أجرى تجربة سريرية معشاة شملت ً 297

=  )155تحتوي على كل من جلد الغنم الطبي األسترالي ومرتبة مستشفى قياسية ,وكانت المجموعة المقارنة (ن =  )142تحتوي على مرتبة مستشفى قياسية مع أو بدون دعامات ضغط
ثابت ذات تقنية منخفضة أخرى .كانت نسبة حدوث إصابة الضغط في المجموعة الضابطة  ٪30.3و  ٪9في المجموعة التجريبية (ضغط < 0.0001) .55يجب التعرف على بعض
القيود المنهجية (المستوى  .)1في المراجعة المنهجية بواسطة ماكينيس ُ (201 5) 32يقترح استخدام جلود غنم أسترالية من الدرجة الطبية للوقاية من إصابات الضغط ,مع تحليل تلوي
جدا ,مما أدى إلى انسحاب
أبلغ عن نسبة مخاطر تبلغ  .0.56في الدراسات التي تستكشف التقييمات الذاتية لجلد الغنم الطبي ,أفادت نسب كبيرة من المشاركين أن جلد الغنم كان ً
دافئا ً

الدراسة وأشار المشاركون إلى أنهم لن يوصوا اآلخرين باستخدام جلد الغنم ( 54 53المستوى  .)1ومع ذلك ,قد تتعلق فعالية سطح الدعم هذا بالطريقة التي يؤثر بها على المناخ المحلي.
أسطح الدعم التفاعلي األخرى
حاليا أدلة كافية تشير إلى
يقدم حجم صغير من الدراسات أدلة على أسطح الدعم التفاعلي األخرى األقل
استخداما (مثل مراتب الماء ومراتب الفول والمراتب المملوءة بالهالم) .ال توجد ً
ً
وجود تأثير قوي ألسطح الدعم التفاعلي األخرى في تقليل حدوث إصابات الضغط ؛ لذلك ,ال يمكن تقديم توصيات بشأن استخدام أسطح الدعم هذه.
أسطح دعم الضغط المتناوب
 :7.7تقييم الفوائد النسبية الستخدام مرتبة هوائية أو تراكب ضغط متناوب لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
األدلة على الفرش الهوائية ذات الضغط المتناوب مختلطة ولكن يمكن تفسيرها من خالل مجموعة المراتب المختلفة والتدخالت المتزامنة المختلفة التي تم تنفيذها في الدراسات .ذكرت
دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  56 1أنه في أي وقت ,سيواجه حوالي  7.5مرات أكثر من األشخاص على مرتبة قياسية إصابة بالضغط مقارن ًة بمرتبة ضغط الهواء بالتناوب
حجما عدم وجود فرق كبير بين مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب ومراتب رغوة البولي يوريثان اللزجة
(نسبة الخطر  .)7.57أظهرت دراسة المستوى  1ذات الجودة المتوسطة األكبر
ً
المرنة في منع إصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,لم يتم تغيير وضع المشاركين بانتظام في هذه المحاكمة .وجدت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  58 1أنه ال يوجد تأثير كبير لمراتب
الهواء ذات الضغط المتناوب بخلية واحدة مقارنة بفراش البوليستر ,ولكن في نفس الدراسة ارتبطت مرتبة هوائية مزدوجة الضغط بالتناوب مع إصابات ضغط منخفضة بشكل ملحوظ .أفاد
عدد من دراسات المستوى  4منخفضة الجودة  61-59بعدم وجود إصابات ضغط مع استخدام مراتب الضغط الهوائية المتناوبة لمدة تصل إلى ستة أشهر .أظهرت دراسات المستوى
األول عالية الجودة عدم وجود فروق بين مراتب الضغط الهوائية المتناوبة والتراكبات  62أو بين أنظمة دورة الخلية المختلفة 63 ,من حيث حدوث إصابة الضغط .ومع ذلك ,وجدت
دراسة واحدة ذات جودة معتدلة من المستوى  64 2أن مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب كانت أكثر فعالية من تراكب الهواء بالضغط المتناوب .أشارت التقييمات من األفراد الذين
يستخدمون مراتب هوائية ذات ضغط متناوب وتراكبات إلى الرضا بشكل عام  62 61 56.أظهر تحليل تكلفة منخفضة الجودة  59انخفاضات في تكاليف الرعاية باستخدام مرتبة هوائية
 /رغوة متناوبة ,وأظهر تحليل تكلفة عالي الجودة  65أن المراتب الهوائية البديلة كانت أكثر فعالية من حيث التكلفة من  65كانت األحداث الضائرة (مثل السقوط) غير متكررة وتم
كبير.
اإلبالغ عنها في كثير من األحيان باستخدام مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب أكثر من التراكب ,على الرغم من أن هذا االختالف لم يكن ًا
اعتبارات التنفيذ


بالنسبة للعديد من األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط ,قد ال يكون سطح الدعم البديل قابالً للتطبيق ألن مرتبة إسفنجية عالية المواصفات تلبي االحتياجات السريرية
واحتياجات الراحة للفرد (رأي الخبراء).



تأكد من أن طول الفرد ووزنه وعمره يتوافق مع توصيات الشركة المصنعة عند وضع الطفل على سطح دعم الضغط بالتناوب .يمثل استخدام سرير مصمم لشخص بالغ
حجما (رأي خبير).
خطر على السالمة وقد يكون غير فعال لألطفال األصغر
ًا
ً



تختلف أسطح دعم الهواء بالضغط المتناوب فيما يتعلق بحجم الخلية (االرتفاع والعرض) وأنماط دورة الخلية ومدتها .ال توجد أدلة كافية للتوصية بأي تصميم محدد له فعالية
أكبر فيما يتعلق بمنع إصابات الضغط (رأي الخبراء).



مراتب ضغط الهواء المتناوب وتراكبات الهواء ذات الضغط المتناوب لها نفس الفعالية فيما يتعلق بمنع إصابات الضغط ( 62المستوى .)1



يتطلب غطاء مرتبة الهواء بالضغط المتناوب مرتبة أساسية عالية الجودة .قد تؤثر المراتب األساسية دون المستوى على األداء (رأي الخبراء).



بناء على احتياجات الفرد ( 56المستوى .)1
حيثما أمكن ,استمر في نظام الدوران واعادة الوضع المنتظم ,مع التردد ً
تتطلب جميع مراتب الضغط الهوائية المتناوبة مصدر طاقة .قم بتقييم إمكانية الوصول إلى الطاقة والطاقة االحتياطية وسالمة أسالك الطاقة ,خاصة في إعدادات الرعاية



المنزلية (رأي خبير).



منتظما للتأكد من أن المرتبة سليمة وأن آلية النفخ  /المضخة الكهربائية تعمل بشكل صحيح (رأي الخبراء).
فحصا
ً
تتطلب مراتب الهواء ذات الضغط المتناوب ً
تحقق من استخدام مراتب الهواء ذات الضغط المتناوب خالل العمر االفتراضي الوظيفي لها ,كما هو مبين في طريقة االختبار الموصى بها من قبل الشركة الصانعة (أو
طريقة اختبار أخرى معترف بها في الصناعة) (رأي الخبراء).



قم بتقييم مستوى راحة الفرد عند استخدام مرتبة هوائية أو تراكب بالضغط بالتناوب .قد تكون مراتب وتراكبات الهواء ذات الضغط المتناوب المزودة بالطاقة صاخبة وتولد
ح اررة أو حركة قد تكون غير مريحة (رأي الخبراء).



قم بتقييم سالمة مراتب الضغط الهوائية المتناوبة والتراكبات عند االستخدام .قد يواجه بعض األفراد صعوبة في الدخول إلى السرير والنهوض منه عند استخدام مرتبة هوائية
أو غطاء متراكب (رأي خبير).

مناقشة األدلة
فردا في الرعاية المنزلية  67واعادة التأهيل 60
فردا في حالة حرجة ,و ً 59
أجريت دراسات للتحقيق في مراتب ضغط الهواء المتناوبة لمنع إصابات الضغط مع كبار السن ,و ً 58-56

وفي األجنحة الطبية .اختلفت أنظمة الرعاية الوقائية من حيث حجم الخلية ودوراتها وفترات دورة الخلية.

قارنت اثنتان من تجربة سريرية معشاة  56مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب مع مرتبة إسفنجية عالية المواصفات .سوفاج وآخرون 5657 )2017( .مقارنة مرتبة هوائية ذات ضغط
متناوب على دورة مدتها ست دقائق مع مرتبة رغوية عالية المواصفات لمنع إصابات الضغط لدى كبار السن المقيدين بالسرير (ن =  .)76كان الخطر التراكمي لتطور إصابة الضغط
يوما أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة اللزوجة المرنة ( CI 24.66 ٪95 ,٪38.91إلى  )57.59مقارنة بمجموعة مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب (٪95 ,٪6.46
على مدى ً 30
المجال العددي للثقة  1.64إلى  ,23.66ضغط = . ) 0.001هذا يعادل  7.5مرات ( CI 1.79 ٪95إلى  ,35.21ضغط = ) 0.006زيادة خطر اإلصابة بالضغط عند استخدام
مرتبة الرغوة عالية المواصفات ومع ذلك ,تم إجراء إعادة التموضع بشكل غير متكرر في كال المجموعتين (متوسط مرات إعادة التموضع على مدار  17ساعة كان  2.02 ± 1.42مرة
في مجموعة مراتب الهواء مقابل  2.17 ± 1.68مرة في مجموعة مراتب الرغوة)  56.على الرغم من أن االختالف لم يكن ذا داللة إحصائية ,إال أن الفشل بانتظام قد يكون التغيير قد
أثر على نتائج هذه الدراسة (المستوى .)1
فاندروي  (2005) 57مقارنة المراتب الهوائية ذات الضغط المتناوب مع عدم وجود بروتوكول تحول لمراتب رغوية عالية المواصفات مع إعادة ضبط الوضع كل أربع ساعات في
اإلعدادات الجراحية والطب الباطني وكبار السن (العدد =  .)447أظهرت هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حدوث الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر
بين األفراد الذين تمت رعايتهم إما على مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب ( )٪15.6مقارنة مع مرتبة رغوية عالية المواصفات ( ,٪15.3ع =  .)1.00ومع ذلك ,كان هناك المزيد من
إصابات ضغط الكعب في المجموعة التي تلقت مرتبة اإلسفنج ,لكن المجموعة التي تلقت مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب تعرضت إلصابات ضغط أكثر شدة  57.يتم االعتراف بها
(المستوى .)1
مقارنات بين أنواع مختلفة من مراتب الضغط الهوائية المتناوبة والتراكبات
عموما إلى أن مراتب وتراكبات الدعم
مراتب وتراكبات الهواء ذات الضغط المتناوب لها تصميمات وأنواع مختلفة من الخاليا الهوائية ودورات االنكماش  /النفخ .ومع ذلك ,تشير الدالئل
ً
كبير بين األنواع المختلفة من مراتب الضغط الهوائية
النشط المختلفة لها فعالية مماثلة من حيث تقليل حدوث إصابات الضغط 58,62,63,68 .ذكرت دراسة واحدة فقط  64اختالًفا ًا
المتناوبة ,و قد يعني التأخير لمدة خمس سنوات بين تجربة التدخلين أن المكونات األخرى لنظام الرعاية ساهمت في الفروق الملحوظة بين أسطح الدعم .أفادت الدراسة ,التي أجريت

على أفراد خاضعين للتهوية في وحدة العناية المركزة (العدد =  ,)221أن مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب كانت أكثر فاعلية في تقليل الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط
األكبر من تراكب الهواء بالضغط المتناوب في الخلية الصغيرة (أو  CI : 0.21 ٪95 ,0.44إلى  ,0.92ضغط =( 0.038) 64المستوى .)2
نيكسون وآخرون )2006( .قام  62,66بإجراء تجربة عشوائية كبيرة متعددة المراكز (العدد =  )1,971لمقارنة فعالية مراتب الضغط المتناوبة وتراكب الهواء بالضغط المتناوب لألفراد
المقبولين في أجنحة األوعية الدموية وجراحة العظام والطبية وكبار السن .كانت نسبة اإلصابة بالفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر ألولئك الذين يعانون من تراكب هواء

الضغط المتناوب  ٪10.7مقارنة بـ  ٪10.3ألولئك الذين يستخدمون مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب (ضغط = ,) 0.75ولم يظهر أي فرق معنوي بين المنتجين للضغط حدوث
مختلفا بشكل كبير من
يوما (ضغط > .) 0.05على الرغم من أن هذا لم يكن
ً
االصابة .في مجموعة المراتب ,كان متوسط الوقت للضغط على تطور اإلصابة أطول بمقدار ً 10.64
أساسا إلى فترة االستشفاء األقصر .على الرغم من أن األفراد أعربوا عن رضاهم
الناحية اإلحصائية ,إال أنه كان هناك توفير غير كبير في التكلفة مرتبط باستخدام المرتبة ,ويرجع ذلك ً

العام عن كل من المرتبة والتراكب ,إال أن المزيد من األفراد على التراكب طلبوا التغيير إلى سطح دعم آخر .كانت األحداث الضائرة التي تم اعتبارها مرتبطة بأسطح الدعم (مثل السقوط
جدا ,وقد حدثت بشكل متكرر في مجموعة المراتب ( 62,66المستوى  .)1شملت تجربة معشاة األخرى األفراد الذين عانوا من سكتة دماغية,
والحوادث المرتبطة بقضبان السرير) نادرة ً
أو كانوا يتعافون من الجراحة أو الذين يعانون من مرض عضال وخطر كبير من إصابات الضغط (ن =  .)82لم يكن لدى المشاركين الذين يستخدمون مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب

إحصائيا في الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط أكبر من األفراد الذين يستخدمون تراكب ضغط مزدوج الخلية ( ٪13.8مقابل  ,٪3.8ضغط > )0.05
بخلية واحدة فرق معتد به
ً
( 58المستوى .)1

في تجربة معشاة ذات أجريت في  25عنبر مستشفى في بلجيكا ,ديماري وآخرون 63 )2012( .مقارنة المراتب الهوائية ذات الضغط المتناوب بدورات االنكماش  /التضخم المختلفة .تم
االعتناء بالمجموعة التجريبية (ن =  )298على مراتب ضغط الهواء بالتناوب مع دورة انكماش  /تضخم متعددة المراحل تتراوح بين  10و  12دقيقة .كانت مجموعة التحكم (ن = )312
تحتوي على مراتب هوائية ذات ضغط متناوب مع دورة انكماش  /تضخم قياسية مدتها  10دقائق .لم يكن هناك فرق معتد به بين المجموعتين في الوقوع التراكمي إلصابات الضغط من
الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة ( ٪5.7مقابل  ,٪5.8ضغط = ) 0.97أو الوقت الالزم لتطوير إصابة الضغط (خمسة أيام مقابل ثمانية أيام ,ع =  63. )0.182يبدو أنه ال توجد
فائدة من تبديل مرتبة الضغط المنخفض مع دورات النفخ  /االنكماش متعددة المراحل على دورة قياسية تتناوب فيها مرتبة هوائية ذات ضغط منخفض في منع إصابات الضغط (المستوى
 .)1استمر هذا العمل مع التحليل التلوي  68الذي جمع النتائج من اثنين من التجارب المعشاة ذات الشواهد التي تقارن مختلف مراتب ضغط الهواء بالتناوب .أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين تراكب الهواء بالضغط المتناوب والمرتبة الهوائية ذات الضغط المتناوب بمرحلة واحدة ( ٪OR = 0.40, 95المجال العددي للثقة  0.14إلى .)1.10
على الرغم من ظهور عدد أقل من إصابات الضغط عند استخدام مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب متعدد المراحل مقارن ًة بطبقة الهواء ذات الضغط المتناوب (نسبة أرجحية مخفضة =
 ٪0.08, 95المجال العددي للثقة  0.01إلى  68 ,)0.83يشير انخفاض نسبة أرجحية مخفضة إلى أن االختالف له أهمية سريرية محدودة.
تم تصميم أسطح دعم الضغط المتناوب لدعم وزن الشخص البالغ على عدد أكبر من الخاليا الهوائية مما هو مطلوب لدعم مساحة سطح الطفل ,مما يؤدي إلى ضغوط غير مناسبة.
يمكن ألطراف الطفل األصغر أن تستقر بين خاليا الهواء ذات الضغط المتناوب ,ويمكن لمنطقة العجز أن تستريح بين الخاليا في وضعية الجلوس  69.ينتج عن هذا الحاجة إلى إعادة
وضع الطفل بشكل مناسب على خاليا الضغط المتناوبة 69.
على الرغم من أن أسطح الدعم التي تعمل بالطاقة يمكن أن تكون صاخبة وأن بعض األفراد ال يحبون سطح دعم متحرك ,فإن األفراد المشاركين في الدراسات المذكورة أعاله أفادوا
عموما بالرضا عن مراتب الضغط الهوائية المتناوبة .الحركة ودرجة الح اررة واضطراب النوم ( 56المستوى .)1
ً
ميزات فقدان الهواء المنخفض في منع اإلصابة بالضغط
األدلة على األسرة ذات ميزات فقدان الهواء المنخفضة منخفضة الجودة ولها نتائج متضاربة .أظهرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  70 1عدم وجود اختالف في حدوث
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة مع وجود سرير بخصائص فقدان هواء منخفضة مقارنة بمجموعة من األسطح التفاعلية القياسية والمراتب المتناوبة ؛ ومع ذلك,
متاحا  70.أظهرت دراسة
كان هناك انخفاض معتد به
ً
إحصائيا في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى .كان السرير المستخدم في هذه الدراسة عبارة عن تصميم نموذجي لم يعد ً
منخفضة الجودة من المستوى  71 2نتائج مماثلة ,مع وجود تحليلين لم يجدوا فرًقا ذا داللة إحصائية في حدوث إصابات الضغط بين سرير منخفض فقدان الهواء ومجموعة متنوعة من
المراتب وصفت بأنها قياسية .ومع ذلك ,في دراسة أخرى منخفضة الجودة من المستوى  ,72 1كان هناك احتمال بنسبة  ٪18أن يتعرض األفراد إلصابة ضغط واحد بنفس المعدل على
طا
سرير منخفض فقدان الهواء كما هو الحال في سرير العناية المركزة القياسي .أظهرت دراسة أخرى منخفضة الجودة من المستوى  73 2أن انخفاض مستوى فقد الهواء كان مرتب ً
بانخفاض كبير في حدوث إصابات الضغط مقارن ًة بفراش توزيع الهواء المضغوط .في دراسة واحدة من المستوى  ,70 1وصف غالبية األفراد الذين أكملوا تصنيف سرير منخفض فقدان
الهواء أنه غير مريح ,وصنف الممرضون قبول أصحاب المصلحة على أنه منخفض ,على الرغم من أنه يجب مالحظة عدم وجود مقارنة مع السرير البديل في هذه الدراسة  .كانت كل
نموذجيا غير متوفر.
ير
هذه الدراسات صغيرة وذات جودة منخفضة ,والنتائج بين الدراسات متضاربة واستخدمت واحدة على األقل سر ًا
ً
يجب اتباع توصيات وزن الشركة المصنعة لألسرة منخفضة فقدان الهواء .تحتوي األسرة ذات ميزات فقدان الهواء المنخفضة على تكوينات إعادة توزيع الضغط المصممة للبالغين .عندما
يوضع األطفال على سرير بالغ ,يتم وضع رؤوسهم بشكل متكرر في منطقة ذات ضغوط مصممة لجذع شخص بالغ 74.
أسطح داعمة لمنع إصابات الضغط في غرفة العمليات
 :7.8استخدم سطح دعم إعادة توزيع الضغط على طاولة العمليات لجميع األفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط والذين يخضعون لعملية جراحية( .قوة الدليل =
ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
طا
أشارت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  75 1إلى أن سطح دعم عالي المواصفات (تفاعلي) (أي وسادة بوليمر مرن لزج [ )]VEPالمستخدم في غرفة العمليات كان مرتب ً
بانخفاض معدل إصابات الضغط المرتبطة بالجراحة عند مقارنتها بـ مرتبة التشغيل القياسية .ومع ذلك ,لم تكن وسادة بوليمر متفوقة عند مقارنتها بوسادة إسفنجية عالية الكثافة ()HDF
في دراسة جودة متوسطة المستوى  76وجدت دراسة ذات جودة متوسطة المستوى  77 1أن سطحي دعم تفاعلي مختلفين بمواصفات عالية لهما نفس الفعالية في منع إصابات الضغط,
في حين أن دراستين منخفضتين من المستوى األول  78,79كانت لهما نتائج متضاربة حول ما إذا كانت مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب متفوقة على سطح الدعم التفاعلي عالي
المواصفات في منع إصابات الضغط في غرفة العمليات.
اعتبارات التنفيذ


يمكن استخدام تراكبات الضغط المتناوب منخفضة المستوى في غرفة العمليات (رأي الخبراء).



راجع إرشادات الشركة المصنعة فيما يتعلق باستخدام أسطح الدعم المختلفة .قد يكون
بناء على المدة ,والمكانة ,واألجهزة,
لبعض العمليات الجراحية متطلبات محددة ً
واستقرار مجال الجراحة (رأي الخبراء).



تتطلب أسطح الدعم المستخدمة في اإلعداد المحيط بالجراحة الصيانة الدورية واالستبدال .راجع إرشادات الشركة المصنعة (رأي الخبراء).



أيضا وضع األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط على سطح دعم إعادة توزيع الضغط قبل
لتقليل وقت وحجم الضغط والجز اللذين يمارسان على نقاط الضغط ,يجب ً
الجراحة وبعدها (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
في غرفة العمليات ,يتم تحديد المدة الزمنية التي سيقضيها الفرد في وضع واحد بشكل عام من خالل اإلجراء الجراحي (راجع التوصية  1.17في الفصل التوجيهي عوامل الخطر وتقييم
جدا .في دراسة معملية لقياسات ضغط
المخاطر) .هذا يزيد من أهمية سطح الدعم في تقليل مخاطر إصابة الضغط 80 .يمكن أن تكون ضغوط الواجهة على طاولة التشغيل عالية ً

الواجهة بين المتطوعين األصحاء ,ديفلور ( (2000وجد  80أنه في أربعة أوضاع جراحية مختلفة ,كان أقصى ضغط للواجهة هو األقل على المراتب اإلسفنجية المرنة اللزجة ,مقارنة
طا للواجهة العجزية لدى متطوعين أصحاء على أربع مراتب رغوية بكثافة وصالبة و  /أو
بالمراتب اإلسفنجية والمراتب الهالمية (المستوى  .)5في دراسة معملية أخرى ,تم قياس  81ضغ ً
أغطية مختلفة .ينتج عن المرتبة اإلسفنجية ذات الكثافة األقل وغطاء النيوبرين أقل ضغط واجهة .ومع ذلك ,فإن العوامل األخرى بما في ذلك الوضع (ضعيف مقابل وضع لويد ديفيز)
ومؤشر كتلة الجسم للفرد ( )BMIأثرت على ضغوط الواجهة بقدر نوع سطح الدعم (المستوى .)5
تم تطوير العديد من أسطح دعم غرف العمليات التي تشجع على إعادة توزيع الضغط .أجرى نيكسون وآخرون ( 75 )1998تجربة سريرية معشاة (العدد =  )446في األفراد الذين
ائيا
يخضعون لمجموعة من العمليات الجراحية االختيارية المخطط لها أن تكون مدتها  1.5ساعة على األقل .تم توحيد توفير مرتبة تدفئة لجميع المشاركين ,وتم اختيار سطح الدعم عشو ً
إما إلى وسادة بوليمر لزج مطاطي أو مرتبة طاولة قياسية .كان وقوع إصابة الضغط في مجموعة الوسادة البوليمرية اللزجة أقل بكثير من مجموعة المرتبة القياسية ( ٪11مقابل ,٪20

نسبة أرجحية مخفضة  ٪ = 0.46, 95المجال العددي للثقة  0.26إلى  ,0.82ضغط =( 0.010) 75المستوى  .)1ومع ذلك ,فقد وجدت تجربة غير معشاة على األفراد في وضعية
مختلفا بشكل كبير إلصابات الضغط الحرقفي مقارن ًة بالوسادة الرغوية عالية
االنبطاح أثناء الجراحة (ن =  )30أن وسادة بوليمر عالية المرونة كانت مرتبطة بمعدل أقل ولكن ليس
ً
الكثافة ( ٪ )10مقابل  ,٪5أو  ٪95 ,0.47المجال العددي للثقة  0.11إلى  ,1.99ضغط > .) 0.05على الرغم من أن أكثر من  ٪75من األفراد الذين خضعوا للجراحة عانوا من
حمامي غير قابلة للكسر مباشرة بعد الجراحة ,فقد انخفض هذا إلى  ٪10أو أقل من الحاالت في غضون  30دقيقة (المستوى )2
قارن عدد من التجارب المعشاة ذات الشواهد أسطح دعم رغوية مختلفة عالية المواصفات من أجل الفعالية في منع إصابات الضغط المرتبطة بالجراحة .تراوحت نسبة حدوث إصابات
الضغط في هذه الدراسات من  ٪0إلى  79-77. ٪17.6فيتشنجر  (2006) 77أجرى تجربة سريرية معشاة على األفراد الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب لمدة ال تقل عن 1.5
ساعة (ن =  .)175أعطيت المجموعة التجريبية تراكب رغوي لزج مرن ح اررًيا مع مرتبة تدفئة مملوءة بالماء بينما تلقت المجموعة الضابطة مرتبة دافئة مملوءة بالماء .كانت هناك زيادة

غير معنوية في إصابات الضغط في مجموعة التدخل مقارنة مع مجموعة التحكم ( ٪17.6مقابل  ,٪11.1ضغط =( ) 0.22المستوى  .)1قيمت اثنتان من التجارب المعشاة ذات
الشواهد استخدام مراتب ضغط الهواء بالتناوب (وسادة متعددة األجزاء تحتوي على أكثر من  2500خلية هوائية مغطاة بغطاء مقاوم للماء) أثناء وبعد الجراحة لمدة أربع ساعات على
األقل .في كلتا المجموعتين الضابطة ,كان المشاركون على مرتبة هالمية أثناء الجراحة ومرتبة قياسية بعد الجراحة 78,79 .أرونوفيتش 1999أبلغ  78عن حدوث إصابة ضغط بنسبة
فردا يخضعون لجراحة القلب
 ٪ 8.7في المجموعة الضابطة وال توجد إصابات ضغط في مجموعة التدخل (ضغط <( )0.005المستوى  .)1درس راسل وليختنشتاين (ً 79 )2000
والصدر ,حيث أبلغوا عن حدوث إصابة ضغط بنسبة  ٪ 7في مجموعة التحكم و  ٪ 2في مجموعة التدخل (ع = ( )0.17المستوى  .)1ومع ذلك ,من هذه الدراسات ,ال يمكن استنتاج
معا.
ما إذا كان االنخفاض في إصابات الضغط مرتب ً
طا بفراش الضغط المتناوب متعدد األجزاء أو إعادة توزيع الضغط بعد الجراحة ,أو بمزيج من االثنين ً

المراتب واألسرة الداعمة لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط حالية
األفراد الذين يعانون من إصابة ضغط حالية هم أكثر عرضة لإلصابة بإصابات ضغط إضافية  86-82 65.في كثير من الحاالت ,يمكن بسهولة التخلص من إصابة ضغط صغيرة
من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية من خالل إعادة الوضع ,مثل االلتفاف من جانب إلى آخر (للعجز إصابات الضغط) أو استخدام رفع الكعب .ومع ذلك ,قد يؤدي الحالة السريرية إلى
قيام األخصائي الصحي بمراجعة سطح الدعم في حالة التعرض لمخاطر عالية أو األفراد غير المستقرين من الناحية الديناميكية والذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة
األولى أو الثانية ,خاص ًة إذا كانت هناك إصابات متعددة في مواقع متعددة أو ال يمكن نقل الفرد من إصابة الضغط .
 :7.9بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إصابة الضغط ,فكر في التغيير إلى سطح دعم خاص عندما يكون الفرد:


بعيدا عن إصابة الضغط
ال يمكن وضعه ً
لديه إصابات ضغط على سطحين أو أكثر من أسطح الدوران (على سبيل المثال ,العجز والمدور) التي تحد من خيارات إعادة الوضع



لديه إصابة ضغط ال تلتئم أو تتدهور على الرغم من الرعاية الشاملة المناسبة




معرض لخطر كبير إلصابات الضغط اإلضافية



خضع لعملية جراحية في السديلة



غير مريح



دعم سطحي للسديلة

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ممكنا ,ال تضع أي فرد في حالة إصابة ضغط موجودة (رأي الخبراء).
حيثما كان ذلك
ً



قبل استبدال سطح الدعم الحالي ,قم بتقييم فعالية خطط الوقاية والعالج السابقة والحالية (رأي الخبراء).



قبل استبدال سطح الدعم الحالي ,حدد أهداًفا عالجية تتفق مع أهداف الفرد وقيمه وأسلوب حياته (رأي الخبراء).



تتضمن أسطح الدعم المتخصصة التي يجب مراعاتها لألفراد الذين يعانون من إصابة الضغط ,مراتب هوائية ذات ضغط متناوب ,ومراتب ذات خاصية انخفاض فقدان
الهواء ,وأسرة مميعة بالهواء (رأي الخبراء)

نقاش
ظا ولديه نضح كاف) ,فإن سطح الدعم الذي تطورت عليه إصابة الضغط عادة ال يوفر بيئة
ما لم تتغير الحالة السريرية للفرد (على سبيل المثال ,أصبح الفرد اآلن
متحركا ومستيق ً
ً
غالبا ما تكون هناك حاجة إلى سطح دعم مختلف لتوفير إعادة توزيع أفضل للضغط وادارة االحتكاك وقوة القص وتعديل المناخ المحلي ,وبالتالي تقليل المزيد من نقص
مناسبة للشفاءً .
التروية أو إصابات الضغط الناجمة عن التشوه .يعد `` القاع '' على سطح الدعم (أي عندما يكون تشوه سطح الدعم خارج نطاق االنغماس الحرج حيث يتم فقدان إعادة توزيع الضغط
الفعال) هو مؤشر واضح على أن إعادة توزيع الضغط غير كاف ,ويجب تغيير سطح الدعم .عندما تتدهور إصابات الضغط أو تفشل في الشفاء ,يجب على أخصائي الصحة التفكير
في استبدال سطح الدعم الحالي بسطح يوفر بيئة دعم مناسبة بشكل مناسب تقلل من عوامل الخطر ذات الصلة .ومع ذلك ,فإن تغيير سطح الدعم ليس سوى واحدة من عدة استراتيجيات
أيضا تكثيف التدخالت الوقائية والعناية بالجروح المحلية حسب الحاجة .تحتوي أسطح الدعم
يجب مراعاتها .قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تموضع الفرد بشكل متكرر .يجب ً
المتخصصة على تقنية إضافية (على سبيل المثال ,الضغط المتناوب أو الهواء المميع أو ميزات فقدان الهواء) المصممة لزيادة إعادة توزيع الضغط وتقليل القص والتأثير على المناخ

المحلي.
عندما يعاني الفرد من إصابات ضغط على موقعين أو أكثر على جذع الجسم ,تقل خيارات إعادة الوضع .عندما تكون إصابات الضغط موجودة على سطحين أو أكثر من األسطح
الدوارة (على سبيل المثال ,العجز والمدور) ,سيحتاج الفرد إلى إعادة وضعه على إصابات الضغط ,ألنه ال يمكنه االستلقاء باستمرار على نفس سطح الدوران  87 62.سينفق الفرد أكثر
نسبيا الوقت في المناطق غير المصابة من الجسم وبالتالي تصبح الوقاية أكثر أهمية بالنسبة لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بإصابات ضغط إضافية.
ً
أسطح دعم تفاعلي غير تعمل بالطاقة لألفراد المصابين بإصابة ضغط
القليل من الدراسات تبحث في فعالية أسطح الدعم التفاعلي لألفراد الذين يعانون من إصابة ضغط موجودة .تقدم دراسة منخفضة الجودة من المستوى  88 1ودراسة منخفضة الجودة من
المستوى  89 3بعض األدلة على أن استخدام أسطح الدعم التفاعلي يزيد من معدالت شفاء إصابات الضغط .ومع ذلك ,تم تقديم الدليل في دراسة منخفضة الجودة من المستوى 89 3
والتي اقترحت أن أسطح الدعم التفاعلي أدنى من أسطح دعم الهواء ذات الضغط المتناوب فيما يتعلق بعدد إصابات الضغط التي تم عالجها .ومع ذلك ,في هذه الدراسة ,كان لمجموعة

مراتب الضغط الهوائي بالتناوب معدل أعلى بشكل غير ملحوظ من إصابات الضغط الجديدة ,مما دفع المؤلفين  89إلى استنتاج أن السطح التفاعلي كان أفضل بشكل عام .أدلة عالية
المستوى على الفعالية في التئام إصابات الضغط مقارنة بأسطح الدعم النشطة ,والمقارنات بين أسطح الدعم التفاعلي المختلفة (على سبيل المثال ,مراتب الهواء التفاعلية ,والمراتب
الرغوية عالية المواصفات وما إلى ذلك) غير متوفرة .األدلة التي تمت مراجعتها لها قيود ناجمة عن عوامل خطر إصابة الضغط األخرى مثل الرعاية في نهاية العمر ,والقيود المفروضة
على الوضع وتأثير المناخ المحلي التي قد تكون قد أربكت النتائج وأدت إلى تناقضات في قاعدة األدلة .لذلك ,ال توجد توصية محددة بشأن استخدام األسطح التفاعلية لألفراد الذين
يعانون من إصابة ضغط حالية.
أسطح دعم خاصة لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط
تقارن العديد من الدراسات معدالت الشفاء إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة على مجموعة من أسطح الدعم المتخصصة المختلفة .من الصعب تقديم توصيات نهائية
بناء على الدراسات المتاحة بسبب االختالفات في أسطح الدعم التي تم اختبارها ,واالختالفات في مقاييس النتائج (على سبيل المثال ,الشفاء التام ,وقت الشفاء,
لبعض أسطح الدعم هذه ً
عاما .منذ ذلك الوقت,
تقليل حجم الجرح ,أو تقييم الجرح التحسن  /التدهور) ,وصغر حجم العينات ,والتناقضات المنهجية األخرى .تم نشر معظم هذه الدراسات منذ أكثر من ً 30
غالبا ما تستخدم كمقارنات.
تحسنت التكنولوجيا لكل من األسطح التي تعمل بالطاقة وغير العاملة بالطاقة وأسطح الدعم ً

لم يتم فحص استخدام أسطح الدعم المتخصصة لألفراد الذين يشتبه في إصابتهم بأنسجة عميقة وبجلد سليم بدقة .قد يكون من الصعب تحديد المستوى الحقيقي ودرجة تلف األنسجة حتى
سليما) ,قد يسمح التفريغ واعادة توزيع الضغط بإصالح األنسجة المصابة ,مما يحد
تماما .في المراحل المبكرة من التطور (عندما ال يزال الجلد ً
يتم تحديد حدود إصابة األنسجة العميقة ً
من مدى األنسجة المحتشمة أو الميتة .األنسجة المحتجزة ليست قابلة لإلصالح .لجميع األغراض العملية ,يجب توفير إصابة األنسجة العميقة المتطورة بنفس مستوى تدخل سطح الدعم
أيضا لألفراد الذين يخضعون
كإصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة .بمجرد تحديد إصابة الضغط بالكامل ,يجب إعادة تقييم احتياجات سطح الدعم .تُستخدم هذه األسطح ً
لعملية إعادة بناء جراحية إلصابة ضغط (انظر الفصل التوجيهي جراحة إصابات الضغط).

مراتب ضغط هواء متناوبة وأسرة منخفضة فقدان الهواء لألفراد المصابين بإصابة الضغط
يوصى باستخدام المراتب والتراكبات المزودة بخصائص الضغط المتناوبة واستخدامها من قبل المتخصصين الصحيين لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط حالية .ومع ذلك ,فإن
األدلة المتاحة ألسطح الدعم هذه محدودة ومتضاربة.
تتعارض األدلة الخاصة بالمراتب الهوائية ذات الضغط المتناوب وتقتصر على الدراسات التي تشير إلى حدوث تغيير في حالة إصابة الضغط باستخدام مقاييس ذاتية موصوفة بشكل
كبير عن تراكب السائل التفاعلي .أفادت
سيئ ,وبالتالي ال يمكن تقديم توصيات .أظهرت دراسة جودة متوسطة المستوى  90 1أن مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب ال تختلف اختالًفا ًا

دراسة عالية الجودة من المستوى  62 1عن مقارنة بين فرشتين مختلفتين بالضغط بالتناوب بالشفاء التام لكلتا المراتب في  ٪35من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية.
كما وجدت دراستان للجودة المتوسطة من المستوى  91 79 1لمقارنة الفرشات الهوائية ذات الضغط المتناوب المختلفة عدم وجود فرق بين المنتجات وأبلغت عن معدالت شفاء كاملة
شهر) .أفادت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  67 3أن ما يقرب من ثلث إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة
تتراوح من ( ٪35.7متابعة لمدة  4أسابيع) إلى ( ٪91.5متابعة ً 19ا
الثالثة تحسنت في الحالة بعد  90يو ًما باستخدام مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب .ومع ذلك ,ذكرت ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  94-92 4أن ما بين  ٪50إلى ٪69
يوما و  7أشهر من المتابعة .أفادت مراجعة كوكرين  95عن
فقط من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى الثالثة تم تصنيفها على أنها ّ
محسنة في الحالة بعد ما بين ً 19
تحليل تلوي للتجارب المعشاة ذات الشواهد التي تقارن مراتب الضغط الهوائية بالتناوب مع مراتب المستشفى القياسية .لم يكن هناك فرق معتد به بين األسطح الداعمة للشفاء الكامل
إلصابة الضغط في أربعة أسابيع ( ٪95 ,0.57المجال العددي للثقة  0.26إلى  ,1.27ضغط = ) 0.17أو النخفاض حجم إصابة الضغط في أربعة أسابيع (خطر نسبي 0.99,
 ٪95المجال العددي للثقة  ) 0.90إلى  ,1.09ف = 95 )0.31
أيضا.
يشيع استخدام
األسرة ذات الميزات المنخفضة لفقدان الهواء من قبل المتخصصين الصحيين لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط حالية ؛ ومع ذلك ,فإن األدلة متضاربة ً
ّ
ق
يوما مقارن ًة بطبقة الرغوة إلصابات الضغط من الفئة الثانية ,وأبلغت دراسة المستوى 4
أظهرت دراسة متوسطة الجودة من المستوى  96 1عدم وجود فر في الشفاء التام بعد ً 44
منخفضة الجودة  11عن الشفاء التام إلصابات الضغط من الفئة األولى بنسبة  ٪23.8بعد سبعة أيام .جودة متوسطة  96وجودة منخفضة  97أفادت دراسات المستوى  1عن انخفاض
كبير في مساحة السطح للفئة  /المرحلة الثانية واصابات ضغط أكبر مقارنة بخط األساس ,ولكن لم يتم اإلبالغ عن مقارنات لمجموعات الدراسة الضابطة .ذكرت دراسة منخفضة الجودة
من المستوى  98 1أنه ال يوجد فرق كبير في تقليل حجم الجرح إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية على سرير منخفض فقدان الهواء مقارن ًة بالمرتبة الرغوية القياسية.
أسرة مميعة الهواء لألفراد المصابين بإصابة الضغط
تقييدا من
نسبيا من التغليف واالنغماس مقارنة بأسطح الدعم األخرى .نتيجة لخصائص إعادة توزيع الضغط هذه ,قد يكون المستخدمون أكثر ً
تتميز طبقات الهواء المميعة بمستويات عالية ً
حيث قدرتهم على التحرك على السطح أثناء تنشيط ميزة التميع .تحد بعض تصميمات األسرة من تسييل الهواء إلى مناطق عالية الخطورة مثل العجز في محاولة لتسهيل الحركة .يمكن

نسبيا .يجب أخذ
تسهيل عمليات النقل داخل وخارج السرير عن طريق إلغاء تنشيط ميزة التميع .تميل األسرة المميعة الهوائية ً
أيضا إلى الحصول على معدل انتقال بخار الرطوبة مرتفع ً
هذه المعدالت في االعتبار بالنسبة الحتياجات الفرد من الرطوبة على الجلد ودعم السطح البيني.

 :7.10تقييم الفوائد النسبية الستخدام سرير مميع بالهواء لتسهيل الشفاء مع تقليل درجة ح اررة الجلد والترطيب الزائد لألفراد المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو
الرابعة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
كال من جودة متوسطة  99وجودة منخفضة  100أفادت دراسة المستوى  1عن انخفاض كبير في مساحة السطح إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة مقارن ًة بمرتبة
يوما يوم  100أظهرت دراسة منخفضة الجودة من المستوى 3
يوما  99ومقارنة بسطح دعم غير محدد باإلضافة إلى جلد الغنم لمدة ً 15
ضغط الهواء المتناوب المستخدمة لمدة ً 13
إحصائيا إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة مع طبقة مميعة للهواء مقارنة بأسطح الدعم التفاعلي ومقارنة بأسطح الدعم النشطة 101 .في
شفاء أكبر بشكل ملحوظ
ً
المستوى المتوسط  99والجودة المنخفضة  102103دراسات المستوى  1تم تصنيف إصابات الضغط األكثر بشكل ملحوظ في األفراد الذين لديهم سرير مميع بالهواء على أنها تحسنت

في الحالة .في دراسة المستوى األول ذات الجودة المتوسطة ,كان  99من التحسينات في مساحة السطح وحالة الجرح أكبر في إصابات الضغط التي كانت أكبر في الحجم (أكثر من
إحصائيا.
 7.8سم  )2في األساس .مقارنة بسطح الدعم غير المحدد ,أظهرت دراسة المستوى  1للجودة المعتدلة  99أن طبقة الهواء المميعة كانت مرتبطة بمعدل ألم أقل بشكل ملحوظ
ً

إحصائيا لرعاية المستشفى والطبيب ,ربما
طا بتكاليف أقل بشكل ملحوظ
وجد تحليل التكلفة المنخفضة الجودة  102الذي تم إجراؤه في عام  1991أن السرير المميع بالهواء كان مرتب ً
ً
بسبب انخفاض معدل االستشفاء .كما أفادت دراسة أخرى مبكرة أخرى منخفضة الجودة من المستوى  103 1إحصائياً عن فترات إقامة أقصر في المستشفى مرتبطة بسرير مميع بالهواء.
اعتبارات التنفيذ


ُيقترح سطح دعم بخصائص تعيد توزيع الضغط وتقليل القص وتقليل درجة ح اررة الجلد وترطيبه لألفراد الذين ال يمكن تخفيف الضغط عن طريق تغيير الوضع (رأي



ارتبطت األسرَّة المميعة بالهواء بتقليل ألم إصابات الضغط مقارنة بأسطح الدعم المتخصصة األخرى ( 99المستوى  ,1جودة متوسطة).



ارتبطت طبقات الهواء المميعة بالجلد الجاف ( 102المستوى  .)1قد يحتاج األفراد إلى زيادة ترطيب الجلد (رأي الخبراء).



أبلغ بعض األفراد عن شعورهم بالطفو واالرتباك ويواجه بعض األفراد صعوبات في إعادة وضع أنفسهم في سرير مميع بالهواء .تم التخفيف من هذه اآلثار الضارة من خالل

الخبراء).

تصميمات جديدة لألسرة المميعة الهوائية (رأي الخبراء).
مناقشة األدلة
لم تذكر أي من الدراسات التي استكشفت استخدام األسرَّة المميعة بالهواء الشفاء التام كمقياس للنتائج ؛ ومع ذلك ,أبلغت أربع دراسات صغيرة عن حدوث تغييرات في مساحة السطح أو
حالة الجرح  103-99.في البالغين الذين خضعوا لعملية جراحية والذين تعرضوا إلصابة في الضغط (الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة ,ن =  ,)65ارتبط سرير مميع بالهواء انخفاض
أكبر من الناحية اإلحصائية في متوسط مساحة سطح الجرح مقارن ًة بمرتبة ضغط الهواء بالتناوب ( 1.2-سم  2مقابل  0.5 +سم  CI -9.2 ٪95 ,2سم  2إلى  0.6-سم  ,2ضغط
يوما .كان االختالف أكبر في إصابات الضغط التي كانت أعلى من  7.8سم  2عند خط األساس ( 5.3-سم  2مقابل  4.0 +سم  CI -42.2 ٪95 ,2إلى
= ) 0.01على مدى ً 13
 3.2سم  ,2ضغط =( 0.01) 99المستوى  .)1في أخرى معشاة ذات شواهد أُجريت على بالغين في المستشفى (ن =  ,)45كان متوسط التغير في مساحة السطح إلصابات الضغطانخفاضا بنسبة  ٪ 43.5مع سرير مميع بالهواء مقابل زيادة بنسبة  ٪ 40مع غير محدد مرتبة قياسية باإلضافة إلى جلد الغنم (ع =
يوما
ً
من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة في ً 15
( 100 )0.05المستوى  .)1أبلغت اثنتان من التجارب تجارب المعشاة  102103اإلضافية عن نتائج أفضل بشكل عام فيما يتعلق بمساحة السطح وخصائص فراش الجرح لألفراد
مميعا للهواء مقارن ًة بمرتبة المستشفى القياسية ؛ ومع ذلك ,كان هناك حد أدنى من المقارنات بين المجموعات أو التحليل اإلحصائي في هذه الدراسات (المستوى .)1
الذين يتلقون سر ًا
ير ً

أخير ,أظهرت دراسة بأثر رجعي أجريت على كبار السن (ن =  )664معدالت شفاء فائقة
كانت المراتب المقارنة في هذه الدراسات سيئة التحديد وقد ال تعكس أسطح الدعم المعاصرةً .ا

إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة مع طبقة مميعة بالهواء (متوسط الشفاء  3.1سم  / 2أسبوع) مقارنة بأسطح الدعم التفاعلية (متوسط الشفاء  0.6سم  / 2أسبوع)
ومقارنة بأسطح الدعم النشطة (متوسط الشفاء  0.6سم  / 2أسبوع ,ع =  .)0.0211كانت األسطح الداعمة المستخدمة في كال المجموعتين المقارنة متنوعة .على سبيل المثال ,تلقى
منخفضا لفقدان الهواء أو مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب أو غطاء يعمل بالطاقة أو غير مزود بالطاقة .مجموعة المقارنات المختلفة جعلت من
ير
األفراد في المجموعة المقارنة سر ًا
ً
الصعب تفسير النتائج (المستوى .)3

أسطح دعم جلوس لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط

نسبيا مقترنة بفرص محدودة إلعادة توزيع وزن
نسبيا (أي األرداف والفخذين والقدمين) ,مما يؤدي إلى ضغوط واجهة عالية ً
جالسا ,يتم دعم وزن الجسم بمساحة صغيرة ً
عندما يكون الفرد ً
الجسم على مواقع تشريحية أخرى .يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى استعداد قوي لتطور اإلصابة بالضغط ,خاصة في منطقة اإلسك.
مقعدا وسطح دعم جلوس يلبي حاجة الفرد إلعادة توزيع الضغط مع مراعاة:
 :7.11حدد ً
حجم الجسم وشكله




تأثيرات القوام والتشوه على توزيع الضغط
احتياجات التنقل ونمط الحياة.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


اختر سطح دعم متوافق مع إعداد الرعاية (رأي خبير).



يمكن لبعض أسطح الدعم أو أوضاع الجلوس (على سبيل المثال ,اإلمالة واإلمالة) أن تقلل من الحركة والخروج من الكرسي .وازن بين الحاجة إلى منع إصابات الضغط مع
تعزيز التعبئة والنشاط المبكر (رأي خبير).



استمر في تغيير أوضاع األفراد بغض النظر عن نوع وسادة سطح دعم إعادة توزيع الضغط المستخدمة (رأي الخبراء).



اختر غطاء وسادة قابل للتمدد  /قابل للتنفس يناسب السطح العلوي للوسادة بشكل غير محكم وقادر على التوافق مع منحنيات الجسم (رأي الخبراء).



قبل االستخدام ,قم بفحص وصيانة جميع جوانب المقعد وسطح دعم المقاعد لضمان حسن سير العمل وتلبية احتياجات الفرد .افحص بانتظام أسطح الجلوس األخرى شائعة
االستخدام (على سبيل المثال ,مقاعد السفر ,الكومود ,مقعد الدش ,إلخ) (رأي الخبراء).



قم بتقييم الوسادة والغطاء لتبديد الح اررة .حدد وسادة وغطاء يسمحان بتبادل الهواء لتقليل درجة الح اررة والرطوبة في واجهة األرداف (رأي خبير).



توفير التدريب على استخدام وصيانة سطح دعم المقاعد (بما في ذلك الكراسي المتحركة) وأجهزة الوسائد التي يتم تسليمها للفرد (رأي الخبراء).

نقاش
الكراسي والكراسي المتحركة
أمر ضرورًيا لبعض األفراد ,وخاصة أولئك الذين يعانون من إصابة في الحبل الشوكي ( )SCIيجب أن يعتمد اختيار الرئيس على التقييم الفردي للقدرة
يعد استخدام الكرسي المتحرك ًا
واالحتياجات الوظيفية .يتطلب اختيار الكرسي  /الكرسي المتحرك مراعاة حجم الجسم والتكوين والوضعية والتشوه والتنقل واحتياجات نمط الحياة ,ويجب أن يستند إلى تقييم فردي يتضمن
تخطيط الضغط  05-41-10.لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط الذين يقضون فترات طويلة في الجلوس يوصى بإحالة المواقف (على سبيل المثال ,أولئك الذين يعانون من
اصابات النخاع الشوكي) إلى أخصائي جلوس.
يجب تقييم قدرة الفرد على تغيير الوزن في أوضاع جلوس مختلفة والنظر فيها عند اختيار كرسي متحرك  /نظام جلوس مناسب .كما هو مذكور في الفصل الخاص بإعادة التموضع
والتعبئة المبكرة ,فإن ضعف القدرة على التحول الديناميكي للوزن ,كما لوحظ في األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي ,يؤثر على إعادة توزيع الضغط (المستوى  .)5يجب أخذ ذلك
في االعتبار عند اختيار كل من الكرسي  /الكرسي المتحرك والوسادة.
يجب مراجعة أسطح الجلوس األخرى الشائعة االستخدام (على سبيل المثال ,الكومود ,والمراحيض ,ومقعد الدش ,ومقاعد السفر والمقاعد الترفيهية) للتأكد من أنها تلبي احتياجات إعادة
جيدا) .تأكد من عدم وجود مخاطر محددة على الجلد (على سبيل المثال ,من األسطح المكسورة) .يجب إعادة تقييم
توزيع الضغط (على سبيل المثال ,الحشو المناسب والوسائد المجهزة ً
جميع المعدات بشكل دوري حيث يتغير وضع الفرد وتشوهه وقدرته الوظيفية واألمراض المصاحبة والتفضيالت واالحتياجات بمرور الوقت.

وسائد الجلوس
يحقق بناء الوسادة إعادة توزيع الضغط بإحدى طريقتين :الغمر  /التغليف أو إعادة التوجيه  /التفريغ .الغالف هو قدرة سطح الدعم على التشوه حول محيط الجسم وتحيط به .يجب أن
اعتمادا على شكل الوسادة ,ستتطلب بعض التصميمات انح ارًفا أكثر من غيرها لتحقيق نفس االنغماس (على سبيل
تنحرف الوسائد التي تستخدم المغلف وتتشوه لغمر األرداف في المادة.
ً
محددا مسبًقا للحمل ليتم نقله من الموضع األدنى من الحدبة
شكال
المثال ,يجب أن تنحرف الوسائد المسطحة أكثر من الوسائد المحددة) .تتطلب القياسات البشرية للحوض ًا
غمر و  /أو ً
ً
اإلسكية (بافتراض عدم وجود عدم تناسق في الحوض) إلى أسطح تشريحية أخرى تحمل حمولة (مثل األرداف والفخذين) .يتراوح عمق االنغماس والكونتور من  1.6إلى  1.7بوصة (40

إلى  45ملم) لمعظم األفراد  107.بعض تصميمات الوسائد التي تعيد توجيه األحمال مثل هذا تحقق إعادة التوجيه عبر مناطق اإلغاثة في سطح الوسادة .يتطلب البعض التخصيص.

عموما أن يجلس الفرد على الوسادة بطريقة معينة .لذلك ,يجب أن يتضمن التقييم السريري
تحديدا لقدرة الفرد على إعادة إنتاج هذا الموقف باستمرار وتأكيد عدم
تتطلب وسائد التفريغ
ً
ً
حدوث مقايضات وظيفية مهمة.
سلبا على أداء الوسادة .تعتبر األغطية التي تتالءم بشكل غير محكم مع السطح العلوي وتلك المصنوعة من مادة قابلة للتمدد مناسبة بشكل
سيؤثر الغطاء المحكم غير القابل للتمدد ً
أفضل للسماح للوسادة بالتشوه كما هو مخصص لغمر الجسم .تشير الدالئل إلى أن ارتفاع درجة ح اررة األنسجة يزيد من قابلية التعرض إلصابات الضغط 109 108 .يمكن أن يؤدي

تقييم تبديد الح اررة واختيار وسادة وغطاء يعززان تدفق الهواء إلى تقليل الرطوبة بين الوسادة والجلد.
يجب فحص وسائد الجلوس بشكل يومي بحثًا عن عالمات التآكل .يجب فحص سطح الدعم (الكراسي والكراسي المتحركة) وفًقا لتوصيات الشركة الصانعة.
 :7.12استخدم وسادة إعادة توزيع الضغط لمنع إصابات الضغط لدى األشخاص المعرضين لخطر كبير والذين يجلسون على كرسي  /كرسي متحرك لفترات طويلة ,خاصة إذا
كان الفرد غير قادر على إجراء مناورات تخفيف الضغط( .قوة الدليل = ب ,1قوة التوصية = )

 :7.13تقييم الفوائد النسبية الستخدام وسادة هوائية الضغط المتناوب لدعم الشفاء من إصابات الضغط لدى األفراد الذين يجلسون على كرسي  /كرسي متحرك لفترات طويلة,
خاص ًة إذا كان الفرد غير قادر على أداء مناورات تخفيف الضغط( .قوة الدليل = ب ,1قوة التوصية = )

 :7.14استخدم وسادة إعادة توزيع ضغط السمنة المصممة لألفراد المصابين بالسمنة على أسطح الجلوس( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
يتم دعم التأثيرات المرغوبة لوسائد إعادة توزيع الضغط للوقاية من إصابات الضغط من خالل خمس دراسات سريرية ذات جودة متوسطة ومنخفضة .اقترحت دراسة متوسطة الجودة من
المستوى  110 1أن األفراد المعرضين لخطر كبير لإلصابة بالضغط قد يعانون من إصابات ضغط أقل عند الجلوس على وسادة هوائية أو سائل لزج ووسادة رغوية أو وسادة هالمية
ورغوة بدالً من وسادة رغوة قياسية ,ولكن كان هناك ال يوجد فرق كبير في وقوع إصابات الضغط عند تضمين إصابات الضغط العجزي 110 .وقد تم دعم هذه النتائج من خالل دراسة
منخفضة الجودة من المستوى  1تقارن وسادة إعادة توزيع الضغط بوسادة رغوة قياسية .معدل حدوث إصابة الضغط الكلي مع وسادة إعادة توزيع الضغط مقارنة بالرغوة القياسية .أفادت
دراسة واحدة من المستوى  4تقارن نتائج الوسائد الهوائية المفردة والمتعددة المقصورة بمعدالت حدوث إصابة منخفضة الضغط (أقل من  112. )٪5ومع ذلك ,في مستوى آخر منخفض
الجودة يدرس المستوى  4معدل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى لدى األفراد الجالسين على وسادة إعادة توزيع الضغط المكونة من رغوة الذاكرة باإلضافة إلى مادة هالمية
متعلقا بجودة الكرسي الذي ُوضعت عليه الوسادة وهشاشة األفراد المشمولين بالدراسات114 .
كانت  113. ٪33قد يكون االختالف في نتائج البحث
ً
هناك دليل مباشر من دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  115 1كشفت عن بعض التحسينات في مقاييس شفاء إصابات الضغط باستخدام وسادة هوائية ذات ضغط متناوب
مقارنة بوسادة جلوس قياسية باإلضافة إلى استخدام مناورات تخفيف الضغط .تضمنت التحسينات الوصول إلى إغالق بنسبة  ٪30إلصابة الضغط في غضون  5أيام أسرع باإلضافة
إلى إغالق الجرح بشكل أسرع ,لكنها لم تمتد إلى معدالت أكبر بكثير إلغالق إصابة الضغط الكامل بشكل عام .يتطلب التدخل نظام جلوس كامل تم وصفه في الدراسة على أنه يحتمل
أن يكون منخفض التكلفة وقد تكون إمكانية الوصول محدودة.
هناك أدلة غير مباشرة تشير إلى أن األفراد الذين يعانون من السمنة يعانون من ضغوط وقوى تزيد من تحميل األنسجة ,خاصة على سطح جلوس أكثر صالبة  116117.تشير األدلة
غير المباشرة إلى أن تحميل األنسجة أقل على سطح جلوس أكثر ليونة 118 ,وأن وسادة تعتمد على خاليا هوائية يقلل من زيادة الدهون  /إجهاد األنسجة الذي يعاني منه األفراد
المصابون بالسمنة .من الممكن أن يؤدي سطح الجلوس الذي يعمل على إعادة توزيع الضغط والذي يقلل من تحميل األنسجة إلى تقليل مخاطر إصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,ال يوجد
دليل مباشر يوضح هذا من الناحية التجريبية.
اعتبارات التنفيذ


قم بإحالة األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط الذين يقضون فترات طويلة على كرسي  /كرسي متحرك إلى أخصائي جلوس (رأي خبير).



نصح األفراد الذين يقضون فترات طويلة على كرسي  /كرسي متحرك بأداء مناورات تفريغ منتظمة (رأي خبير).



إجراء تقييمات منتظمة للجلد والمخاطر لألفراد الذين يقضون فترات طويلة في الجلوس على كرسي  /كرسي متحرك (رأي خبير).



افحص بانتظام وسائد الهواء وأغطيةها بحثًا عن عالمات التلف والتلف ( 119رأي خبير).



ن
قم بتقييم استقرار مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يجلسون
بناء على بناء وتشغيل الوسادة (رأي
على وسائد هوائية .واز بين مزايا التفريغ واحتمالية عدم االستقرار والقص ً
الخبراء).



نصح األفراد الذين يقضون فترات طويلة على كرسي متحرك بوسادة إلعادة توزيع الضغط الستخدام إعادة توزيع الضغط مع مقاعد أخرى ,على سبيل المثال عند السفر
(على سبيل المثال ,في السيارة أو الطائرة أو القطار) 120.



في األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط ,ضع في االعتبار االحتياجات النفسية واالجتماعية في موازنة فترات الراحة في السرير والجلوس على كرسي  /كرسي متحرك
(رأي خبير).



في األفراد الذين يعانون من إصابة الضغط ,قم بتقييم إصابة الضغط للتدهور المرتبط بالوقت الذي يقضيه الجلوس على كرسي  /كرسي متحرك وضبط مقدار الوقت الذي
يقضيه في الكرسي وفًقا لذلك (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
انخفاضا ذا داللة
كبير في حدوث إصابة ضغط الحدبة اإلسكية المرتبط بوسائد إعادة توزيع الضغط ,على الرغم من أن أيا من الدراستين لم تظهر
انخفاضا ًا
وجدت دراستان 110,111
ً
ً
إحصائية في حدوث إصابة الضغط الكلي (أي الحدبة اإلسكية باإلضافة إلى اإلصابة بالضغط العجزي والعصعص واألرداف) .برين از وآخرون ( 110 )2010أجرى تجربة سريرية معشاة
جميعا بكرسي متحرك ُمجهز وعشوائياً في حماية الجلد جالسين على وسادة هوائية أو
مع أفراد يعيشون في دار لرعاية المسنين (ن =  )180على مدى ستة أشهر .تم تزويد المشاركين
ً
انخفاضا
سائل لزج ووسادة رغوية أو وسادة جل ورغوة أو وسادة رغوة عالية المواصفات (ن =  )113أو وحدة تحكم تتلقى وسادة رغوة قياسية (ن =  .)119شهدت المجموعة التجريبية
ً
ظا في حدوث إصابات ضغط الحدبة اإلسكية ( ٪0.0مقابل  ,٪6.7ضغط = .) 0.04ومع ذلك ,عندما جمع التحليل إصابات الحدبة اإلسكية واصابات الضغط العجزي ,لم يكن
ملحو ً
مختلفا بشكل كبير بين المجموعات ( ٪ 17.6مجموعة تحكم مقابل  ٪ 10.6تجريبية ,ضغط = .) 0.14لم تُظهر طرق كابالن ماير فروًقا ذات داللة إحصائية في
معدل اإلصابة
ً

الوقوع التراكمي إلصابات الضغط بين المجموعات 110 .لم يكن هناك سيطرة على الظروف خارج زمن الكرسي ولم يتم اإلبالغ عن تكرار إعادة التموضع (المستوى  .)1جيير وآخرون.
يوميا من الجلوس على كرسي متحرك.
( )2001أجرى  111تجربة سريرية معشاة صغيرة تجريبية تضم ً 32
مسنا من المقيمين في دور رعاية المسنين الذين يمكنهم تحمل ست ساعات ً

تلقت المجموعة التجريبية (ن =  )15وسادة تخفيض الضغط (النوع لم يتم اإلبالغ عنه بوضوح) ,وحصلت المجموعة الضابطة (ن =  )17على وسادة رغوة .إجماالً ,أصيب  ٪50من
المشاركين في الدراسة بإصابات ضغط ,مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات .ومع ذلك ,كما هو الحال مع دراسة برين از وآخرون  (2010), 110كان وقوع
إصابات ضغط الحدبة اإلسكية أقل بكثير في مجموعة وسادة إعادة توزيع الضغط (ضغط <( 0.005) 111المستوى .)1
أجرى كولينز  (1999) 121تجربة مضبوطة تشمل كبار السن في الرعاية الحادة (ن =  .)40كانت المجموعة التجريبية تحتوي على كراسي بذراعين مع وسائد إلعادة توزيع الضغط,
ومساند للذراعين مبطنة ,وأجنحة جانبية لدعم الرأس ,وكان لدى المجموعة الضابطة كراسي بذراعين قياسية مع رغوة على المقعد .طورت المجموعة التجريبية إصابات ضغط أقل بكثير
(ضغط < 0.0001) .121يجب مالحظة أهمية الدعم الوضعي الكافي لمنع القص في العصعص والعجز واألرداف (المستوى .)2
قام ديفلور وجريبدونك ( )2000بالتحقيق في أنواع مختلفة من الوسائد بما في ذلك الهواء والماء واأللياف المجوفة والرغوة والهالم والرغوة وجلود الغنم (ن =  28وسادة) في دراسة معملية
وفقا للنوع ,كان لفئة الوسادة الهوائية أدنى ضغط واجهة ( t = -6.40,
شملت متطوعين أصحاء .تم قياس ضغط الواجهة بعد ساعة واحدة من عدم الحركة .عندما تم الجمع بين الوسائد ً
 CI -9.17 to -4.65, ٪95ضغط < 0.01مقابل كرسي بذراعين بدون وسادة) .ومع ذلك ,لم تختلف وسائد الماء والوسائد الرغوية بشكل كبير عن وسائد الهواء .ضمن فئة الوسادات

الرغوية (ن =  9وسائد) كان هناك اختالف كبير بين أنواع الوسائد المختلفة ,مع وجود وسادتين من الفوم المرنة اللزجة ذات ضغوط واجهة قصوى أعلى بحوالي  ٪38من الكرسي بدون
وسادة (ضغط < .)0.01وصفت الشركات المصنعة الوسائد ذات الحد األقصى لضغط الواجهة على أنها بولي إيثيلين  -يوريتان ( 7سم  2.75 /بوصة ؛  85كجم  /م  ,)3بوليمر
(بدون مواصفات) ,فينيل (بدون مواصفات) ورغوة بوليستر ممتصة للصدمات ( 60كجم  /م  .) )3كان للعديد من وسائد الهالم والوسائد المركبة وجلد الغنم الصناعي تأثيرات ضئيلة
على ضغوط الواجهة (كل ضغط = nsمقابل كرسي بذراعين) ( 122المستوى .)5
وسادات ضغط الهواء بالتناوب
مشابها في الضغط فوق
تخفيفا
تم استخدام وسائد الهواء ذات الضغط المتناوب في العديد من البيئات السريرية .وقد خلصت دراسة أجراها بيرنز وبيتز  (1999) 124إلى أن هناك
ً
ً
الحدبة اإلسكية بين وسادة ديناميكية أثناء مرحلة الضغط المنخفض مقارن ًة بميل كرسي متحرك في الفضاء مع وسادة تقليدية .ومع ذلك ,قد تختلف االستجابات الفردية لمرحلة الضغط
العالي (المستوى .)5
تخفيفا دورًيا للضغط باستخدام بروتوكول لمدة عشر دقائق من الجلوس العادي و  10دقائق من الجلوس بدون حمولة قد
الكراسي المتحركة المجهزة بمقعد آلي ُمعدَّل بشكل فردي توفر
ً
ظا في إغالق منطقة إصابة الضغط
تعزز إغالق إصابة الضغط وتقليل مساحة سطح الجرح .تجربة سريرية معشاة (ن =  )44أجراها مكسوس وآخرون )2009( .وجد 115
تحسنا ملحو ً
ً

آليا مقارن ًة باألفراد في كرسي متحرك قياسي والذين أجروا عمليات دفع للذراع لتخفيف الضغط كل  20أو 30
ودرجة مقياس الضغط للشفاء لدى األفراد الذين يستخدمون مقعد إغاثة دورًيا ً

دقيقة .حققت المجموعة التي تستخدم نظام جلوس تخفيف الضغط الدوري
طا بنسبة  ٪21 ± 45في متوسط مساحة إصابة الضغط مقارن ًة بتحسين  ٪34.8 ± 10.2في
تحسنا متوس ً
ً
نظر ألن الدراسة لم تتناول الفروق المحتملة بين المجموعات في التدابير الوقائية المقدمة عند عدم جلوس األفراد ,واالختالفات في العناية
المجموعة الضابطة (ضغط <ً 0.001) .115ا
بالجرح  /الضمادات ,وحجم إصابة الضغط عند خط األساس ,لم يكن من الممكن التوصية بمقعد آلي معدل فوق كرسي متحرك قياسي مع نظام يدوي لتخفيف الضغط (المستوى . )1
جلوس للمصابين بالسمنة
تشير دراسات النمذجة الميكانيكية الحيوية إلى زيادة خطر إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها لدى الفرد البدين الجالس .في دراسة النمذجة الميكانيكية الحيوية ,استخدم إلسنر وجيفين
 (2008) 116نماذج العناصر المحدودة إلثبات أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط بزيادة حمل األنسجة العضلية الداخلية تحت الحدبة اإلسكية .صوفر وآخرون 117 )2010( .تابع
هذا البحث باستخدام نماذج العناصر المحدودة التي تمثل نفس الفرد المصمم بمؤشر كتلة الجسم يتراوح من أقل من  16.5كجم  /م  2إلى  40كجم  /م  .2أظهرت نتائج الدراسة أن
النسبة المئوية لحجم األنسجة العضلية تحت الحدبة اإلسكية زادت بأكثر من خمسة أضعاف مع زيادة مؤشر كتلة الجسم من  19كجم  /م  2إلى  40كجم  /م ( 2المستوى .)5
في النمذجة المختبرية ,تبين أن الزيادات في الحمل العضلي الداخلي تكون أكبر عند الجلوس على سطح صلب مقارن ًة بالكرسي اللين  116 116.ليفي وآخرون 118 )2016( .أثبت
أن متوسط اإلجهاد واإلجهاد في أنسجة الجلد والدهون انخفض بشكل طفيف عند نمذجة األفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي إلى السمنة الذين يجلسون على وسادة قائمة على الخاليا
وضوحا عند نمذجة األفراد المصابين بداء السكري ونفس نطاق مؤشر كتلة الجسم .لدى مؤشر كتلة الجسم القدرة على حماية أنسجة األفراد الذين يبلغ
الهوائية ( .)ACBكان التأثير أكثر
ً
مؤشر كتلة الجسم لديهم  30كجم  /م  2عن طريق منع اإلجهاد واإلجهاد في أنسجة الدهون والجلد من تجاوز زيادة  ٪20عن األفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (المستوى .)5
دعم استخدام السطح أثناء النقل
قد يكون األفراد معرضين لخطر اإلصابة بالضغط في جميع الظروف حيث يكونون على اتصال بسطح دعم ولديهم درجة من عدم الحركة أو الخمول .يشمل ذلك نقل السيارة وأثناء
انتظار المراجعة السريرية و  /أو القبول في قسم الطوارئ.
 :7.15بالنسبة لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ,فكر في استخدام سطح دعم إلعادة توزيع الضغط أثناء النقل( .بيان الممارسة الجيدة)

 :7.16نقل الفرد من لوح صلب في العمود الفقري  /لوح خلفي في أقرب وقت ممكن بعد الدخول إلى منشأة رعاية حادة بالتشاور مع أخصائي صحي مؤهل( .قوة الدليل = ج ؛ قوة
التوصية = )

ملخص الدليل
أفادت دراسة عالية الجودة من المستوى  125 4عن حدوث إصابات ضغط لألفراد الذين يشتبه في إصابتهم بالعمود الفقري العنقي والذين بقوا على لوح صلب في العمود الفقري لمدة
أربع ساعات في المتوسط بنسبة  .٪ 28.3تشير الدالئل غير المباشرة إلى أن أكسجة األنسجة العجزية أقل بشكل ملحوظ بعد  30دقيقة من التثبيت على لوح طويل صلب .لم تجد دراسة
معنويا في وقوع إصابات الضغط
الجودة على المستوى  3فرًقا
ً
اعتبارات التنفيذ


نقل األفراد الذين يشتبه في إصابتهم بالعمود الفقري باستخدام معدات واقية تعتبر مناسبة وفًقا للسياسات واإلجراءات المحلية  131 ,130في معظم الحاالت ,توفر نقالة
اعيا تعاوني
جنبا إلى جنب مع األشرطة حماية كافية للعمود الفقري وتقيد بشكل كاف حركة العمود الفقري للفرد ,خاصة عندما يكون الفرد و ً
النقل بسيارة اإلسعاف المستخدمة ً

( 130رأي خبير).
مناقشة األدلة

غالبا ما يكون إجراء تقييم شامل لمخاطر إصابة الضغط أثناء العبور غير ممكن ,خاصة في سيارة الطوارئ عندما يكون لفريق الرعاية أولويات متنافسة (على سبيل المثال ,استقرار
ً
ممكنا ,ألولئك الذين تم فحصهم على أنهم لديهم خطر
التنفس والقلب)ُ .يقترح استخدام سطح دعم إعادة توزيع الضغط لجميع األفراد العابرين أو ,إذا كان فحص مخاطر إصابة الضغط
ً
إصابة ضغط محتملُ ,يقترح (انظر التوصية  1.21بشأن فحص المخاطر) .بدء التدخالت الوقائية األخرى (مثل الضمادات الوقائية) في أقرب وقت ممكن في مسار الرعاية عندما يكون

ذلك ممكناً وقد ثبت أنه يساهم في الحد من إصابات الضغط ( 132انظر التوصية  6.4في الفصل التوجيهي إصابات ضغط الكعب).

) قبل دخولهم المستشفى باستخدام طوق تخليص ولوح طويل للعمود الفقري أو لوح خلفي في العمود الفقريSCI(  تمت معالجة األفراد الذين يشتبه في إصابتهم بالحبل الشوكي,يخيا
ً تار
8.8 أيضا التوصية
ً  بما في ذلك إصابات الضغط (انظر, يرتبط تقييد حركة العمود الفقري (خاص ًة على لوح طويل من العمود الفقري) بزيادة األحداث الضائرة.لتقييد حركة العمود الفقري
 مسح لتقييم حدوث إصابة الضغط لدى األفراد المشتبه بإصابات النخاع الشوكي.)المتعلقة باستخدام طوق عنق الرحم في فصل اإلرشادات المتعلقة بإصابات الضغط المتعلقة باألجهزة

 إلى٪] 22.8 المجال العددي للثقة [المجال العددي للثقة٪95( ٪28.3  كان حدوث إصابة الضغط,) الذين تم قبولهم في قسم الطوارئ مع اللوح الخلفي وطوق اإلنزال254 = (العدد
 أظهرت.)4  (المستوى125 ) كانت أكثر المواقع التشريحية إلصابات الضغط٪33.4( ) والكعب٪42.1(  األرداف. المرحلة الرابعة/  إصابات ضغط من الفئة٪21.1 ) منها٪34.3
.)5 دراسة أخرى أن تقييد حركة العمود الفقري باستخدام اللوحة الخلفية يرتبط بانخفاض تشبع األكسجين في األنسجة العجزية (المستوى
 لم تُجر أي دراسات. ال توجد أدلة كافية لتقديم توصيات محددة,عددا من الدراسات الصغيرة قد أجريت مقارنات بين اللوح الخلفي الصلب للعمود الفقري وأسطح الدعم البديلة
ً في حين أن
 أوصت ورقة موقف حديثة للجمعية الوطنية ألطباء الخدمات الطبية,محددة مقارنات بين لوح العمود الفقري الطويل وتقنيات تقييد الحركة األخرى لتقليل إصابات الضغط ؛ ومع ذلك
 أوصت الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ. بتجنب لوح العمود الفقري الطويل لنقل معظم األفراد المشتبه بإصابات النخاع الشوكي بسبب المخاطر العالية لألحداث السلبية130 الطارئة
) أن لوح العمود الفقري42 =  أظهرت األدلة غير المباشرة في متطوعين أصحاء (ن.بناء على مؤشرات تم التحقق من صحتها
ً  باالستخدام الحكيم لتقييد حركة العمود الفقري131
. )5  ولم يتم اعتبار الفعالية المنخفضة في شل حركة الحوض والقص مهمة سريرية (المستوى,فعاال مثل لوح العمود الفقري الطويل لشل حركة الرأس
ّ المب
ً طن كان
لم تظهر المقارنات بين اللوح الخلفي الصلب للعمود الفقري ولوحة العمود الفقري الفراغية المستخدمة في النقل الجوي العابر للقارات لألفراد المشتبه بإصابات العمود الفقري عدم وجود فرق
. قد تقلل فترات النقل األطول المفترضة من تعميم هذه النتائج.)3  (المستوى0.70) 129=  ضغط, على لوح تفريغ٪10  على لوح صلب مقابل٪13( كبير في حدوث إصابة الضغط
 مقارن ًة باللوح الخلفي الصلب127  وتراكب جل لزج128 طا أقل بكثير للواجهة مرتبطة بفراش مفرغ
ً أظهرت األدلة غير المباشرة من التجارب التي أجريت على متطوعين أصحاء ضغو
 تأكد من نقل األفراد المقبولين على لوح, حتى يتوفر المزيد من البحث لتوجيه الممارسة في نقل األفراد المعطلين بسبب االشتباه في اصابات النخاع الشوكي.)5 للعمود الفقري (المستوى
.صلب في العمود الفقري خارج اللوح بمجرد أن يرى أخصائي صحي مؤهل بشكل مناسب أن النقل آمن
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إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز

المقدمة
تنتج إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز عن استخدام األجهزة المصممة والمطبقة ألغراض التشخيص أو العالج .يمكن أن تؤدي األجهزة غير الطبية (مثل فوضى الفراش واألثاث
عموما بشكل وثيق مع نمط أو شكل الجهاز 1.
عادة عن غير قصد) على اتصال بالجلد واألنسجة .تتوافق إصابة الضغط الناتجة
أيضا إلى إصابات الضغط عندما تظل ( ً
والمعدات) ً
ً
تشمل المصادر المحتملة إلصابات الضغط المرتبطة بالجهاز ,على سبيل المثال ال الحصر2,3 :


أجهزة التنفس ,على سبيل المثال:



الواجهات الواقية للفغر الرغامي وأجهزة التأمين



األقنعة المستخدمة لتقديم تهوية بالضغط اإليجابي غير الجراحي (على سبيل المثال ,ضغط مجرى الهواء اإليجابي ثنائي الطور [ ,]Bi-PAPضغط مجرى الهواء اإليجابي
المستمر



داخل الرغامي وأنابيب أنفية رغامية



تحقيقات مقياس التأكسج



أنابيب األكسجين  /قنيات األنف.



أجهزة تقويم العظام ,على سبيل المثال:



أطواق عنق الرحم



أجهزة الهالة



خوذات



المثبتات الخارجية



منع الحركة



األقواس



يلقي الجص.



أجهزة جمع البول  /البراز ,على سبيل المثال:



القسطرة البولية الساكنة



أجهزة احتواء البراز



أغطية السرير والزجاجات.



أجهزة إعادة التموضع ,على سبيل المثال:



مصاعد الكعب



الرافعات ولوحات النقل.



تأمين الجهاز



أنابيب المعدة واألمعاء



قنيات أكسجة الغشاء خارج الجسم



المصارف الجراحية



أنابيب الصدر



القسطرة الوريدية المركزية وغسيل الكلى



القسطرة والمكونات الوريدية



خطوط الشرايين



مضخات بالون األبهر



خيوط االستبقاء



اصفاد ضغط الدم



األكمام جهاز الضغط الهوائي المتقطع



الجوارب الضاغطة وأنظمة الضمادات



القيود



األجهزة واألشياء التي ليس لها وظيفة طبية (مثل الهواتف المحمولة واألشياء) متروكة في السرير  /الكرسي.

يمكن أن يؤدي التعرض المطول لألحمال الميكانيكية إلى إصابات ضغط الجهاز .تعتمد العديد من األجهزة الطبية التي ُتلصق بالجلد على تصميمات عامة تستخدم مواد بوليمر صلبة
تقليدية ,يتم تأمينها عن طريق الشريط الالصق والربط .يؤدي عدم التطابق في الخواص الميكانيكية بين الجهاز األكثر صالبة والجلد األكثر نعومة واألنسجة الكامنة إلى حدوث تشوهات
بؤرية وتركيزات إجهاد ميكانيكي في األنسجة بالقرب من مواقع التالمس مع الجهاز  45.باإلضافة إلى ذلك ,يمكن أن يؤدي الجهاز الطبي إلى تغير المناخ المحلي في جهاز الجلد.
واجهه المستخدم .حددت إحدى دراسات االنتشار الكبيرة أن إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية تحدث بسرعة أكبر بعد الدخول إلى المنشأة مقارن ًة بغيرها من األدوية األخرى (12
يوما ,ضغط < 0.05) .3قد يزداد خطر اإلصابة بمضادات إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية نتيجة لإلحساس بضعف اإلحساس ,والرطوبة تحت الجهاز,
يوما مقابل ً 15
ً
وسوء التروية ,وتغير تحمل األنسجة ,وسوء الحالة التغذوية ,والوذمة  1.من العوامل األخرى التي تساهم في تكوين اإلصابات المرتبطة بالجهاز ,الوضع السيئ واألجهزة غير المناسبة أو
االستخدام غير الصحيح للجهاز.
عاليا وقوى قص في واجهة الجهاز  1.في بعض الحاالت ,يمكن أن يساهم
عادة ما يتم تثبيت األجهزة التشخيصية أو العالجية على سطح الجلد بأشرطة أو أشرطة تخلق ضغ ً
ً
طا ً
أيضا في تطوير إصابة الضغط .إعدادات الرعاية الحرجة (مثل العناية المركزة للبالغين واألطفال) ,والعبء الثقيل للتكنولوجيا والمعدات المستخدمة في
التصميم العام للمعدات الطبية ً

معرضا بشكل خاص لخطر إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز .على سبيل المثال ,بالنسبة لألفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة ,فإن وظيفة الجهاز أمر بالغ
البيئة يجعل الفرد
ً
األهمية للحياة ,مما يستلزم استخدامه لفترات طويلة.

تم العثور على إصابات ضغط الغشاء المخاطي على األغشية المخاطية .الغشاء المخاطي هو البطانة الرطبة لتجاويف الجسم التي تتصل بالخارج .تبطن هذه األنسجة اللسان ,والغشاء
المخاطي للفم ,والجهاز الهضمي ( ,)GIوالممرات األنفية ,والمسالك البولية ,وبطانة القصبة الهوائية ,والمسالك المهبلية .يمكن أن يؤدي الضغط المطبق على هذا النسيج إلى حدوث تشوه
مستمر يؤدي إلى نقص التروية .األنسجة المخاطية معرضة بشكل خاص للضغط من األجهزة الطبية ,مثل أنابيب األكسجين ,واألنابيب الرغامية وحوامل األنابيب ,وكتل العض,
واألنابيب الفموية واألنفية المعوية ,والقسطرة البولية ,وأجهزة احتواء البراز.
ممكنا من الناحية السريرية .إذا كان يجب أن يظل الجهاز في الموقع ,فيجب تنفيذ
عندما تحدث إصابة ضغط بسبب جهاز طبي ,يجب مراعاة إزالة الجهاز أو تغييره عندما يكون ذلك
ً
استراتيجيات لتخفيف الضغط .يتبع تقييم وعالج إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية اإلرشادات الحالية إلدارة إصابة الضغط.

تصنيف إصابات الضغط ذات الصلة باألجهزة
أيضا إصابات الضغط الناتجة عن العناصر العادية (مثل أدوات المائدة واألقالم والهواتف) ,واألثاث أو
يشير مصطلح "متعلق بالجهاز" إلى إصابات الضغط الناتجة عن األجهزة .ويشمل ً
المعدات التي قد تضغط عن غير قصد على جلد الفرد .باستثناء تلك التي تحدث على األغشية المخاطية ,يجب تسجيل إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز على أنها ناشئة عن جهاز ثم

تصنيفها باستخدام نظام تصنيف إصابة الضغط .يصف مصطلح "إصابة الضغط المرتبطة بالجهاز" مسببات إصابة الضغط ؛ يجب أال يحل محل تصنيف الفئة  /المرحلة 10-9.
مهما في مسببات الجرح المخاطي ,فال يزال ينبغي اعتباره
ال يمكن استخدام أنظمة تصنيف إصابات ضغط الجلد لتصنيف إصابات الضغط المخاطي  11.عندما يكون الضغط عامالً ً
إصابة ضغط ؛ ومع ذلك ,فمن غير المناسب استخدام نظام تصنيف إصابة الضغط للتصنيف  /المرحلة .ال يمكن رؤية الحمامي غير القابلة للتحلل في األغشية المخاطية .قرح الغشاء
جدا بحيث ال يمكن للعين المجردة تمييزها عن إصابات الضغط األعمق والسمك
المخاطي الضحلة المفتوحة التي تشير إلى فقدان األنسجة السطحية للظهارة غير الكيراتينية ضحلة ً
وغالبا ما يكون
موجودا في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة .ومع ذلك ,فهذه في الواقع
الكامل .يبدو تجلط الدم الناعم الذي يظهر في إصابات الضغط المخاطي وكأنه قشور
ً
ً

جلطة دموية طرية .ناد ار ما تظهر العضالت المكشوفة في إصابات الضغط المخاطي .تجعل هذه العوامل أنظمة التصنيف المصممة إلصابات الضغط على الجلد غير مناسبة في
تصنيف إصابات ضغط الغشاء المخاطي  11.على الرغم من أن إصابات ضغط الغشاء المخاطي ال يتم تصنيفها باستخدام نظام تصنيف إصابة الضغط ,إال أنه ال يزال يتعين تحديدها
ومراقبتها واإلبالغ عنها وتتبعها في االنتشار ومسوحات الحدوث .انظر الفصل التوجيهي تصنيف إصابات الضغط لمزيد من المناقشة.
انتشار ومخاطر إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية
في مسح  3لما يقرب من  100000فرد لديهم سجالت طبية كاملة من  115منشأة في الواليات المتحدة وكندا ,كان معدل انتشار إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية السنوي
شيوعا التي يتم ربطها
 .)99876/601( ٪0.60كان معدل إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية الموجود عند القبول  .٪ 0.15كانت أجهزة األكسجين األنفي هي األجهزة األكثر
ً

غالبا حيث يالمس جهاز توصيل األكسجين األذنين .الجبائر والجبائر
بـ إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية  ,)٪ (32حيث يحدث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ً
( ,)٪12أجهزة تهوية بالضغط اإليجابي غير الغازية ,)٪) 9أجهزة العالج بالضغط المتقطع ( ,)٪7.7أنابيب ( )٪NGT) (5و (تغذية  ,)٪) (7.5ألواح فتح القصبة الهوائية ()٪5.5

وأطواق عنق الرحم ( )٪2.4كانت أجهزة أخرى تم اإلبالغ عنها مرتبطة بـ إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .بشكل عام ,حدثت  ٪51من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
شيوعا .ومع ذلك ,لم يكن هناك فرق كبير في توزيع إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية عبر المواقع
الطبية على الوجه  /الرأس ,وكانت األذنين ( )٪29المكان التشريحي األكثر
ً
التشريحية ( x2 = 4,800,ضغط < .)0.001الرعاية أو الرعاية طويلة األمد أو رعاية المسنين أو إعادة التأهيل ,حذر الباحثون من وجود سجالت أقل من هذا اإلعداد لتضمينها في
التحليل (المستوى .)4
شمل مسح انتشار كبير آخر ( 106,722 )2يوم مريض في تحليل أحداث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية في ثالثة مرافق لرعاية المسنين بالواليات المتحدة .بين  ٪35و
 ٪50من إصابات الضغط التي لوحظت في هذه المرافق كانت مرتبطة بجهاز طبي .بما يتوافق مع نتائج كايسر وآخرون (, )2018حدثت  3إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية
وغالبا ما كانت ناجمة عن الجبائر  /الجبائر ( )٪20أو أنابيب األكسجين (( 2 )٪15المستوى .)4
في أغلب األحيان على األذنين ()٪71
ً
تسلط استطالعات أخرى الضوء على المخاطر المرتبطة بأجهزة طبية معينة .هوبسون وآخرون )2017( .أبلغت  12أن  ٪2.2من األفراد في أماكن العناية المركزة تعرضوا إلصابة
معدال أعلى بكثير من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية المرتبط بأجهزة استشعار قياس
ضغط مرتبطة بتخزين الضغط (المستوى  .)4شالوم وآخرون )2018( .الحظ 13
ً
التأكسج المستخدمة على الجبهة مقارنة بأجهزة استشعار قياس التأكسج األنفي ( ٪50مقابل  ,٪9.7ضغط = ) 0.006في إعدادات الرعاية الحرجة (المستوى  .)4من عينة من 2136
حالة قبول جراحي ,أستي وآخرون )2017( .أفاد  14أن  ٪ 4.8من األفراد الذين لديهم أنبوب تغذية قد تعرضوا إلصابة في ضغط األنف .كان العامل األساسي المرتبط بتطوير إصابة
ضغط مرتبطة بأنبوب تغذية هو مدة الجراحة ,مع وقت الجراحة ألكثر من أربع ساعات ( ٪95 ,٪12.6المجال العددي للثقة [المجال العددي للثقة ] 9.2إلى  )17.1مع معدالت
إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية أعلى من العمليات الجراحية التي تقل عن ساعتين المدة ( ٪95 ,٪2.3مجال عددي للثقة  9.2إلى  .)17.1لم يكن العمر والجنس ونوع
أنبوب التغذية ومدة استخدام األنبوب مرتبطين بشكل كبير مع إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية (المستوى .)4
قام تحليل ثانوي للبيانات المأخوذة من ثماني دراسات فصلية عن انتشار النقاط أجريت في مركز طبي أمريكي (العدد =  )2500بالتحقيق في عوامل الخطر إلصابات الضغط المكتسبة
من المنشأة .في مجموعة سكانية فرعية من البالغين في الوحدات الطبية والجراحية والوحدات التنحية الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط عند القبول (ن =  ,)2.079كان  ٪ 1.4من األفراد
لديهم إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .بالنسبة لألفراد في العناية المركزة الذين تعرضوا إلصابة ضغط مكتسبة من المنشأة (ن =  83مع  113إصابة ضغط) ,تم اعتبار
 ٪34.5من إصابات الضغط مرتبطة باألجهزة الطبية .كان األفراد الذين لديهم جهاز طبي أكثر عرضة بشكل ملحوظ ( x2 = 6.98,ضغط = ) 0.008لإلصابة بالضغط من أولئك
الذين ليس لديهم جهاز طبي .يشير وجود جهاز طبي إلى أن الفرد سيكون أكثر عرضة بمقدار  2.4مرة ( ٪95مجال عددي للثقة  1.2إلى  ,4.8ضغط = ) 0.10لتطوير إصابة
ضغط من أي نوع (المستوى .)4
مماثال إلصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية في عينة مالئمة لألفراد الذين يتلقون األكسجين عبر قنية أنفية تم تجنيدهم في وحدة طبية /
تفعا
تورجانيكا ( 16 )2011وجد
ً
ً
معدال مر ً

جراحية (العدد =  .)100في هذه العينة ,عانى  ٪ 37من األفراد من انهيار الجلد ,المصنف في الغالب كإصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى .في تحليل متعدد المتغيرات ,كان

نقص استخدام األكسجين قبل دخول المستشفى هو العامل الوحيد المرتبط بشكل كبير بزيادة احتمالية اإلصابة بضغط األذن ( x2 = 6.113,ضغط =( ) 0.013المستوى .)4
إصابات الضغط المتعلقة باألجهزة الطبية عند حديثي الوالدة واألطفال
تعتبر إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية من االعتبارات المهمة عند األطفال .في حين أن معدالت انتشار ومعدل حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية تختلف وفًقا
للمنهجية والسكان السريريين وأنواع األجهزة التي ركزت عليها الدراسات ,يتم تحديد حديثي الوالدة واألطفال باستمرار على أنهم مجموعة سكانية ذات مخاطر كبيرة من إصابات الضغط
المرتبطة باألجهزة الطبية .في دراسة انتشار أجريت في وحدة العناية المركزة اإلسبانية (وحدة العناية المركزة ؛ العدد =  ,)47عانى  ٪22.7 17من األطفال حديثي الوالدة من إصابة
ضغط مرتبطة بأقنعة ان اي في (المستوى  .)4في دراسة قائمة على المالحظة شملت جميع األطفال (ن =  )61الذين عولجوا بهالة بال أسنان على مدى تسع سنوات ,ارتبطت إصابات
الضغط بالجهاز في  ٪4.9من الحاالت (المستوى  .)4سو وآخرون )2014( .أبلغ  19عن معدل إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية بلغ  ٪6.25في عينة من  32طفالً عولجوا
بتثبيت دعامة للقدم الحنفاء في منشأة واحدة على مدى أربع سنوات (المستوى  .)4في دراسة انتشار نقطية مستقبلية أجريت على األطفال في المستشفى لمدة  24ساعة على األقل (العدد
طفال لديهم جهاز طبي خارجي تم تقييمهم على أنهم يعانون من إصابة ضغط مرتبطة بـ
عاما) أفاد  20أن  ٪ 40من ً 412
=  412؛ الذين تتراوح أعمارهم بين  24ساعة إلى ً 18
الجهاز (المستوى .)4
شهر في مركز طب األطفال بالواليات المتحدة (العدد =
شهر) الذين خضعوا لفغر القصبة الهوائية على مدى ً 15ا
شهر ً 8.7 ±ا
في مراجعة بأثر رجعي لألطفال (متوسط العمر ً 45ا
 ,)65جاريسزاك وآخرون ( )2011أبلغت  21عن معدل إصابات الضغط المرتبطة بفغر القصبة الهوائية بنسبة  .٪29.2وجد التحليل متعدد المتغيرات أن نوع (تصميم) أنبوب فغر
شهر) كانت عوامل خطر كبيرة لـ إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية
شهر مقابل أكثر من ً 12ا
القصبة الهوائية (ع =  )0.003وأن تكون في فئة عمرية أقل (أقل من ً 12ا

(المستوى .)4

أسبوعا من الحمل) ,فوجي وآخرون 22 )2010( .ذكرت أن  ٪ 86من
في دراسة أترابية مستقبلية أجريت في سبع وحدات رعاية مركزة للولدان (العدد =  81؛ متوسط العمر 32.5
ً
إصابات الضغط كانت مرتبطة بـ الضغط الهوائي اإليجابي المستمر أو ضغط مجرى الهواء اإليجابي في اتجاه األنف أظهر تحليل متعدد المتغيرات أن نسبة األرجحية (نسبة أرجحية
مخفضة1.04٪) 4.0 (95

إلى  ,15.42ضغط = ) 0.047إلصابات الضغط عند األطفال الذين يخضعون لتنبيب التغذية .في هذه الدراسة ,كان معظم حديثي الوالدة يعانون من

أيضا عامل مرتبط بزيادة خطر إصابة الضغط (المستوى .)1
نقص شديد في الوزن ,وهو ً
شندلر وآخرون 23 )1 201( .أجرى
تحليال متعدد المتغيرات لعوامل الخطر إلصابات الضغط من البيانات بأثر رجعي التي تم جمعها في سبع وحدات للعناية المركزة لألطفال ومراكز
ً
الصدمات (العدد =  .)5,346ارتبط عدد من العوامل المرتبطة باألجهزة الطبية بشكل كبير بزيادة مخاطر إصابات الضغط بما في ذلك التهوية الميكانيكية (نسبة أرجحية مخفضة =
 ٪95 ,1.334مجال عددي للثفة  , 1.031 to 1.726ضغط = ) 0.03أو الضغط الهوائي اإليجابي المستمر نسبة أرجحية مخفضة  ٪95 ,= 2.004مجال عددي للثفة 1.509
الي , 2.661ضغط < )0.001؛ تهوية تذبذبية عالية التردد (نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 2.057, 95مجال عددي للثفة  1.208إلى  ,5.134ضغط = ) 0.01واألكسجة الغشائية
خارج الجسم (نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 2.490, 95مجال عددي للثفة  1.208إلى  ,5.134ضغط =( ) 0.01المستوى .)3
أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار وتركيب جهاز طبي؟



ما هي استراتيجيات اإلدارة المحلية الفعالة في الوقاية من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ؟



هل الضمادة الوقائية فعالة في منع إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ؟ إذا كان األمر كذلك ,فما العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الضمادة الوقائية؟

توصيات الختيار وتركيب وتأمين جهاز طبي
 :8.1لتقليل مخاطر إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ,قم بمراجعة واختيار األجهزة الطبية مع مراعاة:


قدرة الجهاز على تقليل تلف األنسجة



القياس الصحيح  /شكل الجهاز للفرد



وفقا لتعليمات الشركة الصانعة
القدرة على تطبيق الجهاز بشكل صحيح ً



القدرة على تأمين الجهاز بشكل صحيح.

(قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = ^^)

ملخص الدليل
هناك دليل مباشر على أن تصميم األجهزة الطبية وشكلها وحجمها مرتبط بمضخات إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .أفادت األدلة من مستوى األدلة ذات الجودة المتوسطة
والمنخفضة من  2إلى  4دراسات أن تعديل نوع الجهاز أو القطع المستخدمة يرتبط بانخفاض معدل حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية . 21, 24-28أشارت األدلة من
دراسات المستوى  3و  4ذات الجودة المتوسطة والمنخفضة إلى أن ارتبطت األجهزة التي تم تغيير حجمها أو تشكيلها بشكل غير صحيح بزيادة إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
الطبية لدى البالغين واألطفال  29,30.تشير األبحاث الحديثة إلى أن األفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين يعتبرون المعلومات حول الوقاية والعالج من إصابات الضغط المرتبطة
باألجهزة الطبية مشكلة مهمة.
اعتبارات التنفيذ


راجع مجموعة األجهزة الطبية وطرق التأمين المتوفرة في المنشأة وحدد المخزون لتوفير مجموعة واسعة من األجهزة المرتبطة بتلف أقل للجلد من االحتكاك والقص 29-27.
يحتوي فصل المبادئ التوجيهية الخاص بتطبيق أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية على المزيد مناقشة حول مراجعة المعدات كجزء من تحسين الجودة على المستوى
التنظيمي.



يجب أن يحصل المهنيون الصحيون الذين يستخدمون األجهزة الطبية وتناسبها على التدريب المناسب (رأي الخبراء).



خيار في بعض الحاالت (رأي خبير).
ومناسبا ,قد يكون تعديل الجهاز عن طريق تعديل أو إزالة المكونات غير األساسية التي تخلق مالءمة سيئة ًا
آمنا
حيثما كان ذلك ً
ً



توفير معلومات لألفراد ومقدمي الرعاية حول الغرض من اختيار  /تغيير جهاز طبي لزيادة قبول األفراد ومقدمي الرعاية لهم لألجهزة الطبية التي قد تختلف في المظهر عن
توقعاتهم (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
يجب اختيار األجهزة الطبية المتوفرة داخل المنشأة بإدخال متخصصين صحيين ومع مراعاة قدرة الجهاز على تقليل مخاطر تلف الجلد .قد يشمل ذلك اختيار أجهزة أكثر نعومة ومرونة,
جهاز بواجهة منخفضة االحتكاك ,أو اختيار طراز جهاز يحتوي على واجهة جهاز جلد أصغر26 .
ًا
مختلفا لألجهزة ,و 25
تصميما
و 28
ً
ً
في تقرير سلسلة الحاالت ,حددت مراجعة استخدام فغر القصبة الهوائية عند األطفال أن نوع أنبوب فغر القصبة الهوائية في الموقع مرتبط بمعدالت إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
أيضا في تأثير نوع جهاز
الطبية ,مما يشير إلى أن االختيار الدقيق لنوع الجهاز المستخدم يمكن أن يقلل من حدوث إصابة الضغط (المستوى  Boesch et al. (2012) 25 .)4حقق ً

فردا من األطفال .تضمنت التدخالت إدخال ضماد رغوي محب للماء,
ثقب القصبة الهوائية في استكشاف تدخل متعدد األوجه لتقليل إصابات الضغط المرتبطة بفغر الرغامي في ً 834

باإلضافة إلى دمج واجهة جهاز خالية من الرطوبة والضغط وأنبوب ثقب القصبة الهوائية الممتد .ارتبطت التخفيضات الكبيرة في معدالت إصابة الضغط المرتبطة بفغر القصبة الهوائية
(ضغط = ) 0.007وفي عدد األيام مع إصابة الضغط المرتبطة بفغر القصبة الهوائية (ضغط < )0.0001بإدخال أنبوب فغر القصبة الهوائية الممتد والتغييرات في رعاية فغر الرغامي
(المستوى  . )2في دراسة كبيرة واحدة (العدد =  )6,103لتحسين الجودة تم إجراؤها في مركز الصدمات بالواليات المتحدة ,تم إثبات نجاح مماثل في تقليل إصابات الضغط المرتبطة
باألجهزة الطبية من خالل تغيير نوع الجهاز أو التأمين .في هذه الدراسة ,انخفض عدد إصابات الضغط المخاطي المرتبطة باألنبوب الرغامي مع إدخال تغيير مؤسسي في العالمة
شهر (العدد =
أيضا في شبه تجربة أجريت في مرافق رعاية طويلة األمد على مدى ً 12ا
التجارية لجهاز تأمين انبوب الرغامي (المستوى  .)2تم إثبات تأثير اختيار طريقة تأمين مناسبة ً
 106.722يوم مريض) .في هذه التجربة ,تلقى األفراد الذين لديهم انبوب الرغامي إما جهاز تأمين أنبوب تغذية تجاري (ن =  )115أو تأمين بشريط الصق منتظم ملفوف حول أنبوب
تغذية ومثبت في جسر األنف (ن =  .)83ارتبط الجهاز التجاري بعدد أقل من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية  ٪(4مقابل  ,٪23ضغط <( 0.0001) 31المستوى  .)2في
المقابل ,أفادت دراسة أخرى عن زيادة في إصابات ضغط الفم عندما تم إدخال جهاز تأمين انبوب الرغامي تجاري في وحدة العناية المركزة .قبل إدخال جهاز التأمين ,تم استخدام جهاز
تأمين القماش مع ضبط الوضع لمدة ست ساعات في الوحدة .عند طرحه ,تم تعديل جهاز التأمين التجاري كل ساعتين .زادت معدالت إصابة الضغط المرتبطة باألنبوب الرغامي من
 100 / 1.98إلى ( 100 / 4.03نسبة معدل الحوادث [نسبة معدل اإلصابة ٪] 2.03, 95مجال عددي للثقة  1.17إلى  ,3.51ضغط = .) 0.02قد تكون هذه النتائج مرتبطة
حاليا دليل ضئيل على أجهزة تأمين محددة ,ويحتاج المهنيون الصحيون إلى العمل
بالجهاز الجديد ,أو التغيير في بروتوكوالت اإلدارة أو زيادة المراقبة نتيجة للدراسة (المستوى  .)2يوجد ً
مع المرافق الستكشاف خيارات التأمين التي قد تقلل من معدالت إصابة الضغط.

يبدو أن استخدام األجهزة الطبية مع واجهة الجهاز ذات الحد األدنى من الجلد يقلل من حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .في شبه تجربة  26حيث تم توصيل الضغط
شهر ,)n = 40 ,ارتبط
الهوائي اإليجابي المستمر عبر قناع الوجه (مع ضمادة وقائية في الموقع) تمت مقارنتها بخوذة األكسجين عند األطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين  3إلى ً 11ا
انخفاض معدل إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية بالخوذة (  ٪0مقابل  ,٪75ضغط = .) 0.002على الرغم من ارتداء الخوذة لمدة متوسطة أطول بكثير من قناع الوجه

( 2.0 ± 10.8ساعة مقابل  1.8 ± 6.4ساعة ,ضغط = ,) 0.001قللت واجهة جهاز الجلد األصغر من إصابة الجلد .تم تحقيق هذه النتيجة دون المساومة على تبادل الغازات ,ومع
مشاركا محتمالً ,استوفى  20طفالً فقط معايير االختيار الستخدام خوذة الضغط الهوائي اإليجابي
معدل أقل بكثير من عدم تحمل الجهاز الذي يتطلب التخدير .ومع ذلك ,من بين 97
ً
المستمر ,مما يشير إلى أن االستخدام العملي للجهاز قد يكون
محدودا (المستوى  .)2في دراسة قائمة على المالحظة (ن =  )74أجريت في وحدة العناية المركزة ,كان البالغون الذين
ً

مبكر أثناء العالج من قناع الوجه القياسي إلى قناع الوجه الكامل مع تالمس أقل للجلد مع الجهاز أقل عرضة لتحمل ضغط الوجه إصابة (٪24
يتلقون العالج باألكسجين والذين تحولوا ًا
مكافئا (المستوى .)4
مقابل  ,٪87ع =  .)0.0002ومع ذلك ,فإن الوقت الذي يقضيه ارتداء األقنعة المختلفة لم يكن
ً

مهما ألنه ثبت أن األجهزة غير المالئمة تساهم في حدوث خلل في الجهاز وزيادة الضغط على واجهة الجهاز الجلدية .يجب
يعد االختيار الدقيق لجهاز طبي بحجم مناسب للفرد ًا
أمر ً
تركيب أقنعة الجهاز التنفسي المستخدمة إليصال تهوية بالضغط اإليجابي غير الغازية بشكل كاف لمنع تسرب الهواء دون إحداث إصابات بالضغط .في إحدى الدراسات االسترجاعية
القائمة على المالحظة في  410أطفال ,تم اإلبالغ عن وجود خوذة غير مناسبة ليكون عامالً مساهماً في تطور اإلصابة بالضغط في  ٪10.5من األطفال الذين يرتدون الخوذ (المستوى
 .)4أظهرت دراسة أترابية مستقبلية (ن =  )50أجريت على مدى ثالث سنوات أن حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية المرتبطة بأقنعة األكسجين للوجه كان أعلى عند
األطفال الذين يعانون من تشوهات في الجمجمة والوجه بسبب األقنعة غير المالئمة الموضوعة فوق البروز العظمي  29.طريقة اختيار المشاركين لـ وكان تعيينهم للمجموعات غير
واضح في التقارير (المستوى .)3
وآمنا ,قد تحتاج األجهزة الطبية إلى تعديلها أو تعديلها من أجل منع إصابات الضغط .في إحدى الدراسات التي أجريت على المضاعفات
في بعض الحاالت ,عندما يكون ذلك
مناسبا ً
ً
المرتبطة باستخدام الهالة عند األطفال (العدد =  ,)68وجد الباحثون أن قطع أو تقليم الجزء المخالف من سترة الهالة يقلل االنزعاج ويخفف الضغط في معظم الحاالت (المستوى 7. )4
ومع ذلك ,فهو ضروري أن إجراء تعديالت على الجهاز أو تأمينه ال يغير وظيفة الجهاز.
 :8.2قم بمراقبة شد تفرعات األجهزة الطبية بانتظام ,وحيثما أمكن ,اطلب من الفرد التقييم الذاتي للراحة( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل

حاليا أي دليل على أن تقليل التوتر في قطع األجهزة الطبية يقلل إصابات الضغط .ومع ذلك ,هناك دليل من دراستين أجريت على متطوعين أصحاء تُظهر أن زيادة توتر
ال يوجد ً

عمليات تأمين األجهزة الطبية مرتبطة بالتغيرات غير المواتية في مقاييس النتائج غير المباشرة ,بما في ذلك زيادة ضغط الواجهة ,وزيادة في بعض عالمات االستجابة االلتهابية 33
وزيادة االنزعاج 33 .تشير األبحاث الحديثة إلى أن المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين يعتبرون المعلومات المتعلقة بالوقاية والعالج من إصابات الضغط المرتبطة
باألجهزة الطبية مسألة مهمة.
اعتبارات التنفيذ


يوميا) لدى األفراد المعرضين لتحوالت السوائل و  /أو إظهار عالمات
قد يحتاج توتر تأمينات األجهزة الطبية إلى المراقبة والتعديل في كثير من األحيان (أكثر من مرتين ً



ال تتنازل عن وظيفة الجهاز عند تعديل تأمين الجهاز (رأي الخبراء).

الوذمة الموضعية أو المعممة ( 1رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
طا بشكل كبير وايجابي بضغط الواجهة (ضغط < )0.01ومعدالت إزعاج أكبر على مقياس ذاتي
في المتطوعين األصحاء ,كان زيادة شد حزام قناع األكسجين بمقدار  5مم وأكبر مرتب ً
غير ُمبلغ عنه (ضغط < 0.05) .33ومع ذلك ,تقليل توتر قناع األكسجين لم يكن لألشرطة تأثير كبير على درجة ح اررة الجلد أو قيم الرطوبة (ضغط > 0.05) .33ارتبطت زيادة شد
أيضا بزيادة في تركيزات إنترلوكين  1ألفا ( )IL-1aكما تم قياسها بواسطة جهاز يستخدم تقييم مستويات دهون سطح الجلد عند جسر األنف (متوسط النسبة
أحزمة قناع األكسجين ً

 1.34عند أعلى شد للحزام ,ضغط < 0.05) .33كانت هناك اتجاهات غير متسقة في التغيرات في اإلنترلوكينات ( IL-1 p, IL-8, IL-2, IL-6و  )IL-10واإلنترفيرون ()IFN-y
المرتبطة بالتغيرات في شد أحزمة أقنعة األكسجين (المستوى .)5

في تجربة ثانية على متطوعين أصحاء ,ارتبطت زيادة ضغوط الواجهة بزيادة توتر طوق عنق الرحم في نموذجين مختلفين من ذوي الياقات البيضاء (ضغط < 0.01) .8كان هناك
أيضا اختالف كبير في درجات الراحة (ضغط < ,)0.01مع أكبر قدر من االنزعاج يرتبط بأعلى توتر في طوق عنق الرحم .في حين أن درجات الراحة بين تصميمين مختلفين من ذوي
ً
الياقات البيضاء لم تكن كبيرة (ضغط > ,) 0.05زادت نسبة تركيزات السيتوكين من الياقة السابقة إلى الياقة الالحقة .ومع ذلك ,لم يكن هناك فرق كبير بين التصميم أو توتر األطواق

التي يتم اختبارها (ضغط >( 0.05) 8المستوى .)5
لم يتم اإلبالغ عن أي دليل على األحداث السلبية المحتملة للحد من توتر تأمين األجهزة الطبية .من المهم أال يقلل ضبط األوراق من فعالية الجهاز الطبي أو يعرض الفرد لمخاطر
سريرية.
توصيات لتقييم الجلد والجهاز الطبي
 :8.3قم بتقييم الجلد تحت وحول األجهزة الطبية بحثًا عن عالمات اإلصابة المرتبطة بالضغط كجزء من تقييم الجلد الروتيني( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


قم بإزالة األجهزة الطبية بأمان (إن أمكن) دون التدخل في العالج الطبي عند إجراء تقييم الجلد (رأي الخبراء).



استمر في تقييم الجلد بانتظام عند وضع الضمادة الوقائية تحت الجهاز الطبي ( 1رأي الخبراء).



يوميا) على واجهة جهاز الجلد لدى األفراد المعرضين لتحوالت السوائل و  /أو إظهار عالمات الوذمة الموضعية أو العامة
إجراء تقييمات جلدية أكثر تو ًا
اتر (أكثر من مرتين ً



نقعا في األنسجة وتساهم في تطور إصابات الضغط (رأي الخبراء).
ّقيم تحت الجهاز الطبي للرطوبة الناتجة عن التعرق أو اإلف ارزات الزائدة التي يمكن أن تسبب ً
كن على علم باألجهزة التي يمكن أن تعلق في طيات الجلد مما يؤدي إلى تلف الجلد ,وخاصة في األفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة (رأي الخبراء).

(رأي الخبراء)

نقاش

يعتبر إجراء تقييمات متكررة للجلد من أفضل الممارسات ,على الرغم من عدم وجود دليل علمي عالي الجودة يدعم هذه الممارسة في الوقاية من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
الطبية .يسمح التقييم المنتظم للجلد بالكشف الفوري عن اإلصابة المرتبطة بالضغط .من خالل تحديد المخاطر في وقت مبكر ,يمكن تنفيذ استراتيجيات إلعادة توزيع الضغط .قم بفحص
الجلد بشكل متكرر أسفل األجهزة الطبية القابلة للتعديل واستمر في رفع و  /أو ضبط أو إزالة الجهاز الطبي لتخفيف الضغط حيثما أمكن ذلك .يقدم فصل الدليل اإلرشادي تقييم الجلد
واألنسجة الرخوة مز ًيدا من اإلرشادات حول وقت وكيفية إجراء تقييم الجلد.

يمكن أن تؤدي التغييرات في حالة حجم السائل أو حاالت نقص بروتين الدم إلى حدوث وذمة موضعية أو معممة مما يتسبب في جهاز طبي مناسب في البداية لممارسة ضغط خارجي
اعتمادا على نوع  /الغرض من الجهاز ومدى تغيرات مستوى الصوت,
على الجلد يؤدي إلى تكوين إصابة بالضغط .وتفاقم الوذمة لدى األفراد المعرضين لخطر تغيرات حجم األنسجة.
ً
قد يُنصح بفك الجهاز أو استبداله أو إزالته.

يجب على األفراد في المنزل المزودين بجهاز طبي االستمرار في إجراء تقييمات الجلد الروتينية على أساس منتظم ,والتفتيش أسفل الجهاز أو حوله بين مواعيد المهنيين الصحيين7 .
توصيات للوقاية من إصابات الضغط المتعلقة باألجهزة الطبية
 :8.4تقليل و  /أو إعادة توزيع الضغط على واجهة جهاز الجلد من خالل:




تدوير أو إعادة وضع الجهاز الطبي و  /أو الفرد بانتظام

توفير الدعم المادي لألجهزة الطبية لتقليل الضغط والجز
إزالة األجهزة الطبية في أسرع وقت ممكن طبياً.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يمكن استخدام تغييرات بسيطة في وضعية الفرد والجهاز لتقليل الضغط والقص الناتج عن األجهزة الطبية (رأي الخبراء).



عند تغيير الوضع ,ال تضع الشخص مباشرة على جهاز طبي إال إذا كان ال يمكن تجنبه (رأي خبير).



دائما من أن عمق إدخال انبوب الرغامي ال يتغير عند تغيير
يمكن إعادة وضع األنابيب داخل الرغامي بشكل جانبي لمنع إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .تحقق ً
موضع األنبوب (على سبيل المثال ,باستخدام عالمة سنتيمتر على األسنان أو الشفاه) (رأي الخبراء).

نقاش
لتقليل مخاطر إصابة الضغط المرتبطة باستخدام جهاز طبي ,يجب تقييم األفراد بشكل روتيني الستمرار الحاجة إلى الجهاز ,ويجب إزالة الجهاز بمجرد عدم اإلشارة إليه سريرًيا .يجب

إزالة أطواق عنق الرحم الصلبة  /الصلبة واستبدالها بأطواق العناية الحادة الناعمة في أقرب وقت ممكن (انظر التوصية .)8.8

أمر ال مفر منه ,فقم بإعادة وضع
قد تحدث إصابات الضغط تحت األجهزة الطبية التي تم ضغطها تحت الفرد مسببة منطقة ضغط موضعية .إذا كان وضع شخص ما على جهاز طبي ًا
بعيدا عن الجهاز .قد تختلف استراتيجيات إعادة التموضع حسب الفرد والجهاز الطبي .يمكن استخدام التغييرات البسيطة في درجة الدوران الجانبي,
الفرد بانتظام إلعادة توزيع الضغط ً

ورفع رأس السرير ,ورفع الركبة ,وتحديد موضع األجهزة لتقليل حجم ومدة الضغط والقص في واجهة الجهاز والجلد .على سبيل المثال ,قد يؤدي التأكد من أن الجهاز ال يعتمد بعد إعادة
الوضع إلى تقليل شد الجاذبية على الجلد واألنسجة األخرى.
حيثما أمكن ,يجب تغيير موضع الجهاز الطبي أو تدويره بانتظام .يمكن تدوير مجسات قياس التأكسج إلى إصبع  /إصبع مختلف أو وضعها على اليد أو شحمة األذن أو الجبهة ,إما
للمراقبة المستمرة أو الدورية .يمكن تحريك األنابيب داخل القصبة الهوائية بشكل جانبي إلعادة توزيع الضغط على أجزاء مختلفة من تجويف الفم والشفتين .يجب توخي الحذر لمنع ترحيل
أنبوب التغذية من خالل الرجوع إلى قياس عمق اإلدخال الموثق.
 :8.5استخدم ضمادة وقائية أسفل جهاز طبي لتقليل مخاطر إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز الطبي( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
هناك دليل مباشر في مجموعة من المجموعات السكانية على أن تطبيق الضماد الوقائي على واجهة الجهاز الجلدي يقلل من حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .يتم دعم
التأثيرات المرغوبة للضمادات الوقائية المستخدمة باالقتران مع تطبيق األجهزة الطبية من خالل العديد من دراسات المستوى  1و  2و  3ذات الجودة المتوسطة .تضمنت األدلة الفعالية
في تقليل حدوث إصابات الضغط عند استخدام الضمادات الوقائية مع فغر الرغامي ,وأنابيب  ,ET 25,40و  41شوكة وأقنعة للتهوية 43 42 ,وتحت القوالب  44.تم تقييم مجموعة
من األنواع المختلفة من الضمادات الوقائية في األدبيات ,بما في ذلك ضمادات غرواني مائي ,و  42 40ضمادة رغوية ,و  45 44 40 25صفائح هالم السيليكون  43واألغشية
الشفافة  42.لم يتم تحديد دراسات فعالية التكلفة للضمادات الوقائية المستخدمة مع جهاز طبي .تشير األبحاث الحديثة إلى أن المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين
يعتبرون المعلومات المتعلقة بالوقاية والعالج من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية مسألة مهمة.

اعتبارات التنفيذ


تقييم هشاشة جلد الفرد والفائدة المحتملة الستخدام الضمادة الوقائية .ضع في اعتبارك زيادة هشاشة بشرة األطفال حديثي الوالدة وكبار السن( .رأي خبير).



تجنب اإلفراط في وضع الضمادات الوقائية تحت جهاز طبي ألن الطبقات قد تزيد الضغط على واجهة جهاز الجلد ( 1رأي الخبراء).



تأكد من عدم المساس بوظيفة الجهاز الطبي من خالل الضمادة الوقائية (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك العوامل التالية عند اختيار الضمادة الوقائية:



قدرة الضمادة الوقائية على إدارة الرطوبة والمناخ المحلي 1 ,خاصة عند استخدامها مع جهاز طبي قد يكون
مالمسا لسوائل  /تصريف الجسم (على سبيل المثال ,أنبوب
ً
فغر المعدة بالمنظار عن طريق الجلد)



سهولة التطبيق واإلزالة  1القدرة على التقييم المنتظم لحالة الجلد  o 1سماكة الضمادة تحت أجهزة محكمة التثبيت  1الموقع التشريحي للجهاز الطبي  oنوع  /الغرض من
الجهاز الطبي  oتفضيالت الفرد وراحته وأي حساسيات  oمعامل االحتكاك في واجهة تضميد الجلد (رأي الخبراء).



متسخا ,ووفًقا لتعليمات الشركة المصنعة
استبدل الضمادة الوقائية إذا خرجت من مكانها أو خففت أو رطبة بشكل مفرط 47 46 ,إذا أصبحت الضمادة أو الجلد تحتها
ً



اتبع تعليمات الشركات المصنعة لالستخدام (رأي الخبراء).

(المستويان  1و .)3

مناقشة األدلة
في تجربة سريرية معشاة ,وجد أن استخدام طبقة هالم السيليكون فعالة في إنقاص حدوث إصابات األنف عند الخدج .بحثت الدراسة في الوقاية من إصابات األنف (الموصوفة في
الدراسة على أنها نزيف ,تقشر ,تسحج ونخر كولوميال) باستخدام طبقة من هالم السيليكون بسمك  1.8مم توضع على فتحات حديثي الوالدة المبتسرين أثناء ضغط المسالك الهوائية
اإليجابي المستمر .بالمقارنة مع عدم التدخل (ن =  ,)97ارتبطت طبقة الهالم الوقائية (ن =  )92بإصابات أنفية أقل بشكل ملحوظ ( ٪14.9مقابل  ,٪4.3نسبة أرجحية مخفضة =
 CI 1.1٪3.43, 95إلى  ,10.1ضغط < )0.05وأقل حاالت نخر الكولوميال بعد شهر واحد من المتابعة ( ٪1.08مقابل  ,٪6.8نسبة أرجحية مخفضة  ٪= 6.34, 95المجال
يوما) ,لكن
يوما مقابل ً 3.3 ± 4
العددي للثقة  0.78إلى  ,51.6ضغط < .)0.05كان للرضع الذين أصيبوا بإصابة في األنف متوسط مدة تهوية أطول بكثير (ً 10.6 ± 19.6
اإلصابات تطورت بسرعة أكبر في أولئك الذين ليس لديهم أغطية هالمية .لم يتم اإلبالغ عن طرق التوزيع العشوائي واخفاء التخصيص والتعمية بوضوح ,كما أن التباين في مدة العالج
بين المجموعات أدى إلى إرباك النتائج (المستوى .)1
باستخدام تصميم شبه التجربة ,أوتول وآخرون (2017) 40.مقارنة بين اإلدارة المنتظمة (ال يوجد بروتوكول معياري ,ن =  )183لثقب الرغامي الجديد مع بروتوكول معياري تضمن
االستخدام المتتالي لضمادين وقائيين (العدد =  .)155بعد الجراحة مباشرة ,تم وضع ضمادة غروانية مائي تحت فتحة ثقب القصبة الهوائية .بعد أسبوع واحد ,تمت إزالة الخيوط الجراحية
واستبدال الضمادة الغروانية المائية بضمادة رغوية من البولي يوريثان ,توضع مع الرقبة في وضع محايد .بعد إدخال هذا البروتوكول ,كانت نسبة حدوث إصابات الضغط المرتبطة بفتحة
القصبة الهوائية أقل بكثير ( ٪1.29مقابل  ,٪10.93ف =  .)0.003تم اعتبار إصابات الضغط التي تحدث في مرحلة التدخل مرتبطة بعدم االلتزام بالبروتوكول .على الرغم من إجراء
يوميا ,إال أن تصنيف إصابات الضغط تم إجراؤه على أساس شهري ,مما قد يكون قد أربك اإلبالغ عن بعض األحداث (المستوى .)2
تقييم الجلد ً
في تجربة سريرية مضبوطة ,فورني وآخرون ( 44 )1 201أبلغت عن اختالف كبير في تطور إصابات ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة األولى (التي تم تعريفها على أنها "التهاب
ضمادا من رغوة البولي يوريثان يتم وضعه أسفل وسادة كعب طرف مصبوب ( )n = 71ومجموعة تحكم ال تتلقى ضمادات وقائية (ن = .)85
الجلد" في الدراسة) بين مجموعة تتلقى
ً

أقل من  ٪4من المشاركين الذين تلقوا الضمادات الرغوية طوروا إصابة ضغط الكعب من الفئة  /المرحلة األولى مقارنة بحوالي ( ٪43ضغط < )0.0005في المجموعة الضابطة .هذا
نسبيا قدره  ٪95( 0.08المجال العددي للثقة  0.02إلى  )0.33لإلصابة بضغط الكعب عند تطبيق ضماد وقائي من رغوة البولي يوريثان .ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن
ًا
يعادل
خطر ً
مدة ارتداء الجبيرة ولم يكن من الواضح ما إذا كانت متكافئة بين المجموعات (المستوى .)2

يوما من فغر القصبة الهوائية (ن =  )834لتقليل إصابات الضغط المرتبطة بفغر القصبة
بوش  2012نفذ  25بر ً
نامجا لتحسين الجودة في مستشفى لألطفال على مدار ً 10.132
الهوائية .تضمن التدخل تطبيق ضماد رغوة البولي يوريثان المحبة للماء تحت توهج فغر القصبة الهوائية .مقارنة بفترة ما قبل التدخل ,ارتبط تدخل تحسين الجودة بانخفاض متوسط معدل
شهر) .كانت هناك مكونات أخرى للتدخل ,بما في ذلك التغيير إلى تصميم جهاز ثقب القصبة الهوائية
إصابات الضغط المرتبطة بفغر القصبة الهوائية (من  ٪8.1إلى  ٪2.6خالل ً 12ا
الممتد ,واجراء تثقيف للموظفين بشأن تقييم المخاطر والجلد ,ودمج الوقاية من إصابات الضغط المرتبطة بفغر الرغامي في سير العمل اإللكتروني للممرضات .لذلك ,من غير الواضح ما

إذا كانت الضمادة الوقائية قد أثرت على وجه التحديد في تقليل حدوث إصابة الضغط (المستوى  .)2في مشروع آخر لتحسين الجودة قائم على طب األطفال ,أدى إدخال ضمادة رغوية
الصقة تحت أقنعة ضغط المجرى الهوائي اإليجابي المستمر في األطفال الذين يحتاجون إلى تهوية غير جراحية أو أثناء الجراحة المعرضة للخطر إلى تقليل حدوث إصابات ضغط
نهجا متعدد التخصصات لتطوير حزمة الرعاية ( 48المستوى .)3
الوجه إلى الصفر .في هذه الدراسة ,استخدمت الممرضات والمعالجون التنفسيون ً

انخفاضا في إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية المرتبط بأنابيب التغذية في مقارنة بين تأمين قطني طويل يستخدم مع شريط تقليل ضغط
وايتلي وآخرون )2017( .أظهر 41
ً
السيليكون (ن =  )38وتأمين التويل وحده (ن =  .)77كان المشاركون
عاما) .تم تقليل
ً
أطفاال وبالغين تم تجنيدهم في مركز حروق يتطلب تهوية (تتراوح أعمارهم من  0إلى ً 92
إصابات الضغط المتعلقة باألجهزة الطبية بعد إدخال شرائح السيليكون الوقائية ( ٪20.7مقابل  ٪5.2ضغط =( .) 0.032مستوى )3

كو وآخرون 45 )2013( .النتائج المبلغ عنها من دراسة جماعية بأثر رجعي تحقق من فعالية ضمادة رغوية فضية تستخدم لمنع تكسر الجلد .تم وضع الضمادة تحت ثقب القصبة
طا بشكل كبير بتقليل إصابات الضغط في موقع فغر القصبة الهوائية في عينة من  134طفالً يخضعون لعمليات
الهوائية والرباط .أظهرت الدراسة أن استخدام الضماد الوقائي كان مرتب ً
ثقب القصبة الهوائية في مستشفى رعاية األطفال الثالث .لم يتم تطوير أي انهيار جلدي في مجموعة الضمادات الوقائية مقارنة بـ  ٪11.8من مجموعة الفوج المقارنة (ضغط =) 0.02
أيضا
الذين يعانون من انهيار الجلد .لم يتم اإلبالغ عن طريقة تقييم الجلد وتصنيف إصابات الضغط ,ومع فترة دراسة مدتها ست سنوات ,قد تكون تغييرات الممارسة األخرى قد أثرت ً

على نتائج الدراسة( .مستوى .)3

مشاركا تم تنبيبهم باألنف يخضعون لعملية جراحية في الرأس  /الرقبة ,وجد أن استخدام ضمادة غروانية مائي مع بطانة ناعمة مصنوعة
في دراسة أصغر وشبه تجريبية أجريت على 18
ً
من مادة مركبة متطابقة تستخدم لتوسيد طقم األسنان فعال في تقليل معدل إصابات الضغط المرتبطة بالتنبيب األنفي ( ٪60مقابل  ,٪100ضغط = لم يتم اإلبالغ عنها) (المستوى .)2
فردا يحتاجون إلى تهوية بالضغط اإليجابي غير الغازية إما ضماد غرواني مائي ( ,)n = 30أو ضمادة شفافة ( = n
في دراسة مقارنة أجريت في تايوان بواسطة ونغ  ,2008تلقى ً 42
 )30أو عدم وجود ضمادة وقائية ( .)n = 30تم وضع الضمادات على جسر األنف قبل وضع قناع الوجه التنفسي .تم تقليل إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز من الفئة  /المرحلة
األولى بشكل كبير في األفراد الذين عولجوا بشكل وقائي بضماد غرواني مائي مقارنة بمجموعة التحكم التي ال تتلقى ضمادات وقائية ( ٪40مقابل  ,٪96.7ضغط < ,)0.01مما يدل
أيضا انخفاض معنوي في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى مع الضمادة الشفافة مقارن ًة بعدم الضمادة الوقائية
على انخفاض مطلق للمخاطر بأكثر من  .٪50كان هناك ً
جدا من إصابات الضغط في المجموعة الضابطة ,والتي ربما تكون قد تأثرت بلون البشرة الداكن للمشاركين والتي
( ٪53.3مقابل  ,٪96.7ضغط < .)0.01أظهرت الدراسة نسبة عالية ً

تم اإلبالغ عنها لتأخير تحديد إصابة الضغط  50.كان وقت حدوث إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى هو زاد بشكل ملحوظ (ضغط < )0.01لكل من الضمادات الوقائية (بدون
ضمادات  2169 ± 1111دقيقة مقابل ضمادة فيلم شفافة  1655 ± 2628دقيقة مقابل ضماد غرواني مائي  2566 ± 3272دقيقة) .آلية محتملة لهذا التأثير هي أن الضمادة قللت
من انزالق القناع على جلد الفرد وتقليل تهيج الجلد الناجم عن الضغط من أشرطة التقييد الضيقة (المستوى .)3
ومع ذلك ,تجدر اإلشارة إلى أن الضمادات الوقائية تختلف في صفاتها ؛  5152لذلك من المهم اختيار الضمادة المناسبة لالستخدام الفردي والسريري .ضمادة الفيلم الشفافة أقل قدرة
على إدارة التصريف ,وقد ال تلتصق بالجلد بشكل فعال مثل الضمادات الغروانية المائية  42.الضمادات الرغوية لها قدرة أكبر على امتصاص الرطوبة من الضمادات الغشائية أو
الغروانية المائية  1.بعض الضمادات أكثر قدرة على التحكم في الرطوبة و الرطوبة على سطح الجلد أكثر من غيرها .وجدت إحدى الدراسات المختبرية أنه بالنسبة لبعض الضمادات,
قلل تراكم الرطوبة من قدرة الضمادة على النتح  52.عند استخدام الضمادات الوقائية ,ضع في اعتبارك هشاشة جلد الفرد وسهولة إزالة الضمادة عند إجراء تقييمات روتينية للجلد .قد
ضعفا لكبار السن والبشرة غير الناضجة لحديثي الوالدة (انظر الفصل
تحدث تأثيرات ضارة مثل تجريد البشرة مع اإلزالة المتكررة للضمادات الالصقة 51 ,خاص ًة في البشرة األكثر
ً
جيدا بالجلد .ومع ذلك ,إذا لم يتم إزالتها بعناية ,فهناك خطر متزايد من تلف الجلد الهش  54 53 51.قد يتم
الخاص بالسكان من الدليل اإلرشادي) .بعض الضمادات مصممة لتلتصق ً

رفع الضمادات ذات الحدود الناعمة من السيليكون بسهولة أكبر لتقييم الجلد بانتظام ,ويبدو أنها تمتص قوى القص بشكل أكثر كفاءة 51.
مزيد من المناقشة حول خصائص الضمادات الوقائية في الفصل التوجيهي العناية بالبشرة الوقائية.

وآمنا ,فقم بتبديل جهاز توصيل األكسجين بين القناع المناسب والشوكات األنفية لتقليل شدة إصابات ضغط األنف والوجه لحديثي الوالدة الذين يتلقون
 :8.6إذا كان ذلك
مناسبا ً
ً
العالج باألكسجين( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

سنا
 :8.7إذا كان ذلك
وآمنا ,فقم بتبديل جهاز توصيل األكسجين بين القناع (األقنعة) المناسب والشوكات األنفية لتقليل شدة إصابات ضغط األنف والوجه لألطفال األكبر ً
مناسبا ً
ً
والبالغين الذين يتلقون العالج باألكسجين( .بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
هناك دليل مباشر من دراسة عالية الجودة من المستوى  55 1على أن الدوران بين القناع وشوكات األنف كل أربع ساعات قلل من إصابات ضغط األنف والوجه (الموصوفة في الدراسة
على أنها تسحج الجلد والحمامي) .تم إجراء الدليل على فعالية طرق توصيل األكسجين المتناوبة إلنقاص إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية في حديثي الوالدة منخفضي الوزن
للغاية عند الوالدة في الرعاية الحرجة .لم يتم اإلبالغ عن أي أحداث سلبية ولم يتم إجراء تحليل للتكلفة.

سنا والبالغين ,يمكن
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على التأثير على حدوث إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ألنظمة توصيل األكسجين الدوارة لدى األطفال األكبر ً
استقراء األدلة من الدراسات التي أجريت على الولدان ,من دراسة المستوى  2التي تقارن أنظمة توصيل األكسجين المختلفة التي أجريت على األطفال 26 ,ومن دراسة المستوى  4تقارن

أنظمة توصيل األكسجين المختلفة لدى البالغين  27.يمكن أن يؤدي تبديل نوع جهاز توصيل األكسجين إلى تدوير المناطق التشريحية عند مالمستها لجهاز طبي ,مما يوفر للجلد
متقطعا للضغط.
تخفيفا
واألنسجة الرخوة
ً
ً
اعتبارات التنفيذ


تأكد من الوصول إلى مجموعة واسعة من أحجام القناع واألنف للسماح بالتناسب األمثل (رأي الخبراء).



جيدا للفرد وأنها مؤمنة بشكل صحيح (رأي الخبراء).
تأكد من أن أجهزة توصيل األكسجين مجهزة ً



استمر في تقييم الجلد على فترات زمنية متكررة وأثناء كل تغيير في نظام توصيل األكسجين (رأي خبير).



راقب مستويات تشبع األكسجين للتأكد من أن الفرد يستمر في تلقي األكسجين الكافي عند تغيير جهاز التوصيل (رأي خبير).

مناقشة األدلة
طا بانخفاض
في تجربة سريرية معشاة أجريت على حديثي الوالدة منخفضي الوزن عند الوالدة 55 ,كان تناوب خيار تقديم العالج باألكسجين (التغيير بين القناع وشوكات األنف) مرتب ً
ملحوظ في درجات "تسحج الجلد" (كما هو موضح في مقياس حالة الجلد لحديثي الوالدة [ ,]NSCSمقياس من  1إلى  )3من تلقي العالج باألكسجين بنفس الجهاز ([ 1.10نظام بديل]
مقابل [ 1.18شوكات فقط] مقابل [ 1.19قناع وحده] ,ف =  .)0.007كما ارتبطت خيارات توصيل العالج باألكسجين الدورية بين القناع والشوكات األنفية بانخفاض ملحوظ في درجات
الحمامي على  NSCSمن استخدام نفس جهاز توصيل األكسجين ([ 1.18نظام بديل] مقابل [ 1.12شوكات بمفردها] مقابل [ 1.31قناع بمفرده] ,ضغط = ,) 0.007دون أي أحداث
سلبية ( 55المستوى .)1
سنا والسكان البالغين ,فإن التناوب المنتظم ألجهزة توصيل األكسجين قد يقلل من إصابات ضغط األنف والوجه .أظهرت
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على األطفال األكبر ً
طا بعدد أقل من إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية .أظهرت الدراسة
دراستان في هذه المجموعات السكانية أن اختيار نظام توصيل األكسجين بواجهة جهاز جلدي أقل كان مرتب ً
طا بانخفاض معدل إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
األولى (المذكورة أعاله) 26 ,أن نظام توصيل األكسجين بالخوذة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3إلى ً 11ا
شهر كان مرتب ً

بالغا في الرعاية الحرجة ممن تحولوا من قناع
الطبية مقارن ًة بقناع الوجه أو األنف ,مع تحقيق مستويات تشبع األكسجين الكافية (المستوى  .)2في الدراسة الثانية ,تعرض 27
شخصا ً
ً
وجه أكسجين عادي إلى قناع وجه كامل في وقت سابق أثناء العالج إلصابات ضغط وجه أقل ( ٪24مقابل  ,٪87ضغط =( ) 0.0002المستوى  .)4بينما لم تستكشف أي من
سنا والبالغين الذين يحتاجون إلى عالج أكسجين طويل المدى والذين
خيار
الدراستين بشكل صريح التناوب بين أنظمة توصيل األكسجين المختلفة ,يجب اعتباره ًا
عالجيا لألطفال األكبر ً
ً
لديهم مخاطر عالية لإلصابة بإصابات الضغط.

 :8.8بالتشاور مع أخصائي صحي مؤهل ,استبدل طوق عنق الرحم بطوق صلب للرعاية الحادة في أقرب وقت ممكن وأزل أطواق عنق الرحم في أقرب وقت ممكن ,وفًقا للحالة
السريرية( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تشير الدالئل المستمدة من دراسات الجودة العالية  57 56والمتوسط  39من دراسات المستوى  4إلى أن حدوث إصابات الضغط المرتبطة بأطواق اإلنقاذ مرتفعة ,حيث أبلغت إحدى
الدراسات عن معدل حدوث يزيد عن  56. ٪75في دراسة قائمة على المالحظة تم فيها استبدال طوق اإلنزال بحلقة حادة طوق الرعاية في غضون ثماني ساعات ,كان وقوع إصابة
الضغط حوالي  39. ٪ 7لم تكن هناك دراسات مقارنة توضح آثار إزالة طوق عنق الرحم .أظهرت األدلة غير المباشرة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغط الواجهة بين
النماذج المختلفة ألطواق عنق الرحم للرعاية الحادة
اعتبارات التنفيذ


بالتشاور مع أخصائي صحي مؤهل ,قم بإزالة أطواق عنق الرحم عند البالغين المستيقظين واليقظين والذين ال يعانون من عجز عصبي ,وال يوجد دليل على التسمم ,وال يوجد
ألم  /حنان في الرقبة ويظهرون نطاق حركة العمود الفقري العنقي الكامل .إجراء فحص العمود الفقري العنقي (على سبيل المثال ,التصوير المقطعي بالكمبيوتر) عند
االشتباه في إصابة العمود الفقري العنقي غير المستقرة ( 61'59رأي الخبراء).



اتبعي إرشادات الشركة المصنعة عند تغيير حجم طوق عنق الرحم وتطبيقه (رأي الخبراء).



تقييم الجلد تحت طوق عنق الرحم بانتظام (على سبيل المثال ,مرتين في اليوم على األقل) وتغيير ضمادات الياقة وفًقا لتعليمات الشركة المصنعة (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
يتم تطبيق أطواق التخليص على األفراد الذين يشتبه في إصابتهم في النخاع الشوكي ( )SCIلتقليل نطاق حركة العمود الفقري في المرحلة الحادة من اإلصابة قبل دخول المستشفى.
جنبا إلى جنب مع اللوح الخلفي الفقري (انظر التوصية  7.16في الفصل التوجيهي الدعم السطوح) وكتل الرأس ,يحافظ طوق اإلنزال على العمود الفقري في محاذاة
 56,57تُستخدم ً
مستقيمة عن طريق منع الدوران في الرقبة  56.لتحقيق حماية العمود الفقري من اإلصابات (اإلضافية) ,يتم تثبيت أطواق اإلنزال بإحكام وبالتالي يزيد من خطر تلف األنسجة والجلد

بسبب للضغط واالحتكاك39,56 .
الدليل المتوفر على العالقة بين أطواق عنق الرحم المستخدمة في المرحلة الحادة (المشتبه بها) إلصابة الحبل الشوكي ( )SCIواصابات الضغط مستمدة من الدراسات القائمة على
عموما إلى حدوث إصابة عالية الضغط .في إحدى الدراسات التي أجريت على األفراد الذين تم قبولهم في وحدة الصدمات (العدد =  ,)342كان معدل حدوث
المالحظة ,والتي تشير
ً
إصابات الضغط بعد إزالة طوق اإلنقاذ  ٪ CI 73.6 ٪ 95( ٪ 78.4إلى  .)٪ 82.6في تقييم األلم الذي تم إجراؤه أثناء إجراء تقييم الجلد ,أفاد  ٪38.5من األفراد بألم شديد (تم
طا بارتداء طوق اإلنزال .باإلضافة إلى ذلك ,كان لدى  ٪CI 59.3 ٪95( ٪64.6إلى  )٪69.7عالمات المسافة البادئة التي
تقييمه>  7على مقياس  10نقاط) والذي تم اعتباره مرتب ً
تطابق موقع طوق اإلنزال .كانت إصابات الضغط المبلغ عنها في هذه الدراسة في المقام األول إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية ( 56المستوى  .)4أفادت دراسة ثانية
أجريت على األفراد (ن =  )254تم قبولهم في وحدة الصدمات ذات اللوح الخلفي وطوق اإلنزال وحواجز الرأس في الموقع أن معدل حدوث إصابة بالضغط بلغ CI ٪95( ٪28.3
 ٪22.8إلى  .)٪34.3تم اعتبار ما يقرب من  ٪ 90من إصابات الضغط هذه مرتبطة بجهاز طبي ومن بين هؤالء ,كان  ٪ CI 44.7 ٪ 95( ٪ 55.7إلى  )٪ 66.3متعلًقا بأجهزة
شل الحركة ,وخاصة أطواق عنق الرحم .ما يقرب من  ٪ 40من إصابات الضغط التي تم اإلبالغ عنها في الدراسة كانت إصابات ضغط كامل السماكة (المستوى  .)4في دراسة مراقبة
ثالثة ,كان معدل حدوث إصابات الضغط المرتبطة بالياقة لدى مرضى الصدمات (ن =  )484خالل المدة الكاملة لدخولهم المستشفى  .٪6.8في هذه الدراسة ,استبدل جميع األفراد
المقبولين بطوق تخليص هذا الطوق بطوق رعاية حاد في غضون ثماني ساعات من القبول (المستوى  .)4تحدث إصابات الضغط المرتبطة بأطواق عنق الرحم في أغلب األحيان في
الظهر والكتفين والصدر ,باإلضافة إلى الذقن والقفا ( 57المستوى .)4
ينصح العديد من بروتوكوالت المسعفين بتطبيق أطواق اإلنقاذ حتى يتم استبعاد إصابة عنق الرحم أو استقرارها ,على الرغم من أنه يتم التعرف بشكل متزايد على عالقتها باألحداث
السلبية بما في ذلك إصابات الضغط واعادة تقييم فوائد استخدامها )62( .يجب إزالة أطواق عنق الرحم .في أقرب وقت ممكن ,وينبغي تقييم الحاجة إلى طوق عنق الرحم .عندما ُيعتبر

صلبا للرعاية الحادة أو طوًقا ناعما 62 .وجدت دراسة واحدة أجريت على متطوعين صحيين (العدد =  )48عدم وجود فرق
استمرار استخدام طوق عنق الرحم ضرورًيا ,استخدم إما طوًقا ً
ً
طا
إحصائيا بين أربعة أطواق مختلفة للرعاية الحادة من أجل القدرة على تقييد الحركة (ضغط < .)0.001على الرغم من أن
معتد به
احدا من ذوي الياقات البيضاء كان مرتب ً
نموذجا و ً
ً
ً

أيضا إلى أن ضغوط الواجهة كانت
بضغط واجهة منخفض بشكل ملحوظ
إحصائيا عند الفك السفلي والقفا ,إال أن االختالف الصغير لم يكن له أهمية سريرية  58.أشارت هذه الدراسة ً
ً
مرتفعة في األفراد الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى (مؤشر كتلة الجسم) ) ,مما يبرز أهمية اختيار طوق بحجم مناسب ( 58المستوى .)5
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تصنيف إصابات الضغط

المقدمة
عادة فوق بروز عظمي ,ولكنها قد تكون
تُعرَّف إصابة الضغط بأنها ضرر موضعي للجلد و  /أو األنسجة الكامنة ,نتيجة للضغط أو الضغط مع القص .تحدث إصابات الضغط
ً
أيضا بجهاز أو جسم آخر .قد تظهر الجروح المفتوحة من مسببات مختلفة (على سبيل المثال ,القرحة الوريدية ,القرحة الشريانية ,قرح األعصاب ,التهاب الجلد المصاحب
مرتبطة ً
لسلس البول ,تمزق الجلد والدموع) مشابهة إلصابة الضغط .يبدأ عالج أي جرح بفهم شامل لمسبباته .لذلك فإن التفريق بين إصابات الضغط والجروح األخرى هو الخطوة األولى

في تقييم الجرح ووضع خطة العالج.
كما هو الحال مع العديد من أنواع الجروح األخرى ,تم تطوير مصطلحات لوصف شدة إصابات الضغط .يصف نظام تصنيف إصابات الضغط مدى تلف الجلد واألنسجة الذي
يظهر كإصابة ضغط .تم تطوير العديد من أنظمة التصنيف واستخدامها على مر السنين ,من خالل الفهم المتطور لمسببات إصابات الضغط .تعد المعرفة التشريحية للجلد والدهون
اعتمادا
تحت الجلد واللفافة وطبقات العضالت (باإلضافة إلى الهياكل الداعمة مثل األوتار واألربطة والعظام) ضرورية للتصنيف الدقيق .قد يختلف نوع (األنسجة) وعمق األنسجة
ً

على الموقع التشريحي .تعتمد أنظمة التصنيف الحالية على الفحص البصري ألنواع األنسجة والى حد ما الجس لمعرفة تناسق األنسجة واالختالفات في درجات الح اررة .لسوء الحظ,

دائما اكتشاف المدى الحقيقي إلصابة األنسجة من خالل التقييم البصري والملموس .هذا قيد متأصل في جميع أنظمة التصنيف الحالية .هناك العديد من تقنيات التقييم التي
ال يمكن ً
قد تحسن دقة التشخيص في المستقبل .تم وصفها في الفصل الخاص بتقييم الجلد واألنسجة.
سيناقش هذا الفصل التشخيص التفريقي وتصنيف إصابات الضغط ويقدم لمحة عامة عن أنظمة التصنيف الشائعة االستخدام حول العالم لتحديد مدى ونوع تلف األنسجة الناتج عن
إصابات الضغط .تستمر أنظمة المصطلحات والتصنيف في التطور حيث تُعلم المزيد من األبحاث المعرفة بمسببات إصابة الضغط .في جميع أنحاء هذا المبدأ التوجيهي ,يتم
استخدام المصطلحات من نظام تصنيف قرحة الضغط الدولي الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية /الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط  (2014) 1لوصف فئة /

ممر بين
مرحلة إصابات الضغط .ومع ذلك ,فقد تم اعتماد مصطلح "اإلصابة" بدالً من "القرحة" بسبب زيادة االعتراف الدولي 23 .يوفر الجدوالن  12.5و  12.6في هذا الفصل ًا
المصطلحات المستخدمة في مختلف البيئات الجغرافية والسريرية.

أسئلة سريرية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:



شيوعا والمستخدمة وكيف ترتبط ببعضها البعض؟
ما هي أنظمة تصنيف إصابات الضغط األكثر
ً

ما هي الخصائص المعترف بها لكل فئة من فئات إصابات الضغط (أي الفئة  /المرحلة األولى إلى الرابعة ,إصابة الضغط غير المستقر واصابة ضغط األنسجة
العميقة أو إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها)؟

تشخيص متباين
 :9.1التفريق بين إصابات الضغط وأنواع الجروح األخرى( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تحديد مسببات الجرح األكثر احتماال .في حالة إصابات الضغط ,عادة ما تكون المنطقة المصابة على سطح تحميل الضغط لدى فرد لديه تاريخ من ضعف الحركة أو
سيكون تحت جهاز طبي (رأي الخبراء).



توفير التثقيف بشأن المسببات والعرض السريري للجروح التي يخلط بينها عادة إصابات الضغط لتعزيز دقة التشخيص (رأي الخبراء) .راجع فصل التوجيهات الصحية
المهنية لمزيد من المعلومات حول دور التعليم في تقييم إصابات الضغط.



إجراء تقييم شامل للفرد إلبالغ التشخيص التفريقي (رأي الخبراء) .يقدم فصل الدليل اإلرشادي تقييم إصابات الضغط ومراقبة الشفاء توصيات بشأن العوامل التي يجب
مراعاتها عند تقييم الفرد المصاب بجرح.



عند االقتضاء (على سبيل المثال ,خاصة لجروح األطراف السفلية) ,قم بإجراء تقييم لألوعية الدموية إلبالغ التشخيص التفريقي (رأي الخبراء) .يتضمن الفصل
التوجيهي إصابات ضغط الكعب توصيات بشأن إجراء تقييم األوعية الدموية.

نقاش
أمر ضرورًيا لتطوير خطة عالج مناسبة وشاملة تعالج عوامل الخطر الكامنة وراء إصابة الضغط .التقييم الدقيق للجروح وتحديد مسبباتها مهم
يعد التقييم الدقيق لمسببات الجرح ًا
أيضا لإلبالغ عن تطوير وتقييم برامج تحسين جودة إصابات الضغط ,وتتبع حدوث إصابة الضغط وانتشارها ,وتقييم مؤشرات الجودة ,وفي بعض الواليات القضائية الجغرافية,
ً
لحساب السداد و  /أو الغرامات المطبقة إلى المرافق 4

يتم تقييم مسببات الجرح من خالل عرض الجرح ,بما في ذلك موقعه التشريحي ومظهره البصري .على سبيل المثال ,من المرجح أن ترتبط الجروح التي تظهر فوق بروز عظمي
أيضا من خالل تقييم شامل للفرد لتحديد األمراض المصاحبة المتعلقة بتطور الجرح والتئام الجروح ,داء
بالضغط والقص ,مما يشير إلى إصابة ضغط محتملة  4.يتم إبالغ التمايز ً
السكري ,أمراض األوعية الدموية أو سوء التغذية) ولتقييم عوامل خطر إصابة الضغط (على سبيل المثال ,التنقل وسلس البول) .العوامل البيئية ,وخاصة وجود األجهزة أو المعدات,

طا على الجلد
أيضا من االعتبارات في تحديد مسببات الجرح.
عادة ما تتوافق إصابة الضغط المرتبطة بالجهاز مع شكل الجهاز أو الجهاز أو األثاث الذي مارس ضغ ً
ً
تعتبر ً

واألنسجة5 .

هارت وآخرون 6 )2006( .أفاد عن دراسة دقة تقييمات الممرضات لمسببات إصابات الضغط والجروح المفتوحة األخرى .قام المشاركون (ن =  )256بتقييم سبع صور للجروح,
بما في ذلك إصابات الضغط وقرح الشرايين وقرح القدم السكرية .تراوحت الخبرة بين المشاركين ,ولكن  ٪16فقط وصفوا بأنهم ممرضات للعناية بالجروح  /الجلد و  ٪17حصلوا
على شهادة في رعاية الجروح والفغر والحصر .كان هناك اتفاق معتدل بين المشاركين على تحديد نوع الجرح ( ,K = 0.56االنحراف المعياري ( .)SD) = 0.22كان تحديد
إصابات الضغط أكثر دقة من التمايز بين مسببات الجروح األخرى ,وزاد االتفاق عند قصر التحليل على الممرضات المتخصصات في العناية بالجروح ( K = 0.92,االنحراف
المعياري  = 0.15للممرضات المتخصصات في الجروح) .تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية ضمان الوصول إلى المهنيين الصحيين المدربين تدريباً مناسباً والقادة اإلكلينيكيين
ويقال إنها واحدة من أولى الدراسات
المتخصصين في رعاية الجروح (انظر الفصل التوجيهي تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية) .أُجريت هذه الدراسة في عام ُ 2006
التي استخدمت التصوير الرقمي المستند إلى الويب الختبار التشخيص التفريقي للجروح وتصنيف إصابة الضغط .قد تكون جودة الصور وعرضها (على سبيل المثال ,الشاشات
المستخدمة من قبل الممرضات في منشآتهم) قد أثرت في النتائج ,على الرغم من أن الباحثين حاولوا معالجة هذه اإلمكانات من خالل توفير معلومات سياقية (مثل أبعاد الجرح
وعمقها) في سرد (المستوى .) 4
ومع ذلك ,ماهوني وآخرون 4 )2011( .أبلغت عن توافق منخفض بين الممرضات في تمييز الجروح .في استطالع عبر اإلنترنت تم تسليمه إلى المشاركين المعينين من خالل
جمعية ممرضات استئصال الجروح ,صنفت الممرضات (ن =  )100تسع صور رقمية ملونة لشق األلوية وجروح األرداف .تضمنت صور الجروح المقدمة للمشاركين من
الممرضات إصابات الضغط وآفات الرطوبة والتهاب الجلد المرتبط بسلس البول وتمزق الجلد .كان هناك نقص عام في اإلجماع بين المشاركين في تحديد مسببات الجرح ( = K
 ,0.1708المجال العددي للثقة [ ٪99المجال العددي للثقة ] 0.163إلى  .)0.1786حقق ثلث الصور فقط اتفاًقا على المسببات أعلى من  .٪75على الرغم من أن التجنيد كان
من خالل جمعية ممرضات استئصال الجروح ,لم يتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالمشاركين ,وبالتالي فإن مستوى الخبرة والتعليم في تمايز الجروح غير واضح (المستوى .)4
صور اللتهاب الجلد المرتبط بالرطوبة  78في الدراسة األولى ,تم
ًا
أيضا
تضمنت دراستان استكشفت موثوقية االحصاءات لنظام تصنيف الفريق االستشاري األوروبي لقرحة الضغط ً

تقديم صور فوتوغرافية إلصابات الضغط والتهاب الجلد المرتبط بالرطوبة إلى الباحثين والممرضات العاملين وممرضات إصابات الضغط من أجل تطوير مجموعة من الصور
ممرضا
ممرضا إلثبات موثوقية االحصاءات و 86
الواضحة لدراسات احصائية أكبر .في الدراسة الثانية ,تم تقديم  56صورة فوتوغرافية تم اختيارها في الدراسة السابقة إلى 473
ً
ً

قاموا بإجراء تقييمات متكررة لتحليل موثوقية االحصاءات .في كلتا الدراستين ,كانت الدقة والموثوقية للممرضات الذين يحاولون التمييز بين التهاب الجلد المرتبط بالرطوبة واصابات
الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية منخفضة .تم تحديد التهاب الجلد المرتبط بالرطوبة بشكل غير صحيح على أنه إصابة ضغط في  ٪44.3من التقييمات ( 7,8كال المستوى .)4
هناك دليل على أنه يمكن تحسين دقة تصنيف إصابة الضغط بالتعليم والتدريب (انظر المناقشة أدناه)14-9 .
باستخدام نظام تصنيف إصابة الضغط
 :9.2استخدام نظام تصنيف إصابة الضغط لتصنيف وتوثيق مستوى فقدان األنسجة( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


استخدم باستمرار نفس نظام تصنيف إصابة الضغط لتقييم إصابة الضغط (رأي خبير).



استخدم نظام تصنيف إصابات الضغط لتصنيف وتوثيق مستوى فقدان األنسجة في إصابة الضغط المرتبطة بالجهاز (رأي خبير).



ال تستخدم نظام تصنيف إصابة الضغط لوصف فقدان األنسجة في إصابة ضغط الغشاء المخاطي (رأي الخبراء).



ال تستخدم نظام تصنيف إصابة الضغط لوصف فقدان األنسجة في أنواع أخرى من الجروح (رأي خبير).



عند تصنيف إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى واصابات األنسجة العميقة المشتبه بها لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة ,يجب االعتماد على تقييم درجة ح اررة
أيضا تضمين تقييم هذه العوامل عند تقييم شدة ومدى
الجلد ,ورطوبة الجلد تحت الجلد ,والتغير في تناسق األنسجة ووجود ألم الجلد بدالً من تحديد الحمامي .يجب ً

إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة ( 16-15المستوى .)3
نقاش

يتم تصنيف إصابات الضغط وفًقا لمقدار فقدان األنسجة المرئي باستخدام نظام تصنيف إصابة الضغط .استخدام نظام تصنيف إصابة الضغط:


يساهم في تطوير خطة الوقاية من إصابات الضغط



يعلم اختيار عالجات إصابة الضغط



يحسن االتصال بين المهنيين الصحيين



يسمح لمقارنة البيانات بين المؤسسات



تحسين الجودة المنهجية لبحوث إصابات الضغط.

تصف أنظمة تصنيف إصابة الضغط مدى إصابة األنسجة بإصابة الضغط .يقدم الجدول  12.1رسومات توضيحية للبشرة السليمة واألنسجة الموجودة في الهياكل العميقة ,مع
تحديد خمس طبقات:


البشرة



األدمة



األنسجة الدهنية



عضلة



عظم

صور وتوضيحات لفئات  /مراحل إصابة الضغط ,مما يدل على مدى فقدان األنسجة الذي يشير إلى كل فئة  /مرحلة.
ًا
يقدم الجدول 12.2
الجدول  :12.1بشرة صحية (انظر مقدمة المبادئ التوجيهية للحصول على االئتمانات)

بشرة صحية فاتحة

بشرة داكنة صحية

يعتمد تصنيف إصابة الضغط على التحديد البصري والجس لألنسجة بما في ذلك الجلد والدهون تحت الجلد والعظام والعضالت واألوتار واألربطة .تظهر األنسجة الميتة (سالجة
موجودا عندما تلتئم إصابة الضغط الكامل .في المقابل ,ال تحتوي إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية
وخشارية) في إصابات ضغط بسمك كامل .يصبح النسيج الحبيبي
ً

على أنسجة نخرية وتلتئم باستخدام النسيج الظهاري بدالً من النسيج الحبيبي .تشمل األنسجة الشافية الندبات واألنسجة الحبيبية والظهارة.

يختلف عمق إصابة الضغط حسب الموقع التشريحي واالعتماد على العمق وحده لتحديد ما إذا كانت إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة يمكن أن تكون مضللة .في
المواقع التشريحية مع القليل من األنسجة الدهنية (على سبيل المثال ,جسر األنف ,القفا ,خلف األذن ,العجز ,والكعب) يمكن أن تكون إصابات الضغط الضحل من الفئة  /المرحلة
الرابعة .في المقابل ,في المواقع التشريحية ذات األنسجة الدهنية األكبر (على سبيل المثال ,األرداف واإلسكيم) قد تكون إصابة الضغط عميقة ولكنها ال تصل إلى العضالت أو
العظام ,وبالتالي يمكن تصنيفها على أنها إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة.
يجب استكمال وصف إصابة الضغط بالنتائج األخرى .من المهم اإلشارة إلى الموقع التشريحي الدقيق إلصابة الضغط ,بما في ذلك تحديد الموقع بوضوح على بروز عظمي حسب
االقتضاء .يجب توثيق المعلومات التاريخية ,مثل الظروف التي تطورت فيها إصابة الضغط ,وتاريخ العالج السابق ,ومسار الشفاء أو عدم الشفاء من إصابة الضغط (إذا كان
مسبقا من إصابات ضغط السماكة
معروًفا) وأخذها في االعتبار عند تقييم فعالية خطة العالج  .قد يكون من الصعب تصنيف فقدان سالمة الجلد في المناطق التي تم عالجها
ً
الكاملة .توصي اللجنة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط (الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط) بتصنيف هذه اإلصابات على أنها "أعيد فتحها أو متكررة أو جديدة"
اعتمادا على طول الفترة الزمنية منذ إغالق إصابة الضغط السابقة ونضج النسيج الندبي17 .
ً
تصنيف إصابات الضغط في البشرة الداكنة
يمكن زيادة الفحص البصري للجلد والجرح المفتوح من خالل تقييم درجة ح اررة الجلد ورطوبة الجلد تحت الجلد ,خاصة عند األشخاص ذوي البشرة السمراء .كما نوقش بالتفصيل في
الفصل التوجيهي تقييم الجلد واألنسجة ,يصعب تحديد مناطق الحمامي وتمييزها في الجلد الداكن اللون 25-18 ,مما يؤدي إلى فشل اكتشاف إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة
األولى لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة  26 19 18.باإلضافة إلى ذلك ,قد يتأخر تحديد التهاب النسيج الخلوي أو يفوت .لذلك ,فإن الح اررة الموضعية ,والوذمة  /رطوبة البشرة
تحت الجلد ,والتغير في تناسق األنسجة فيما يتعلق باألنسجة المحيطة (على سبيل المثال ,تصلب  /صالبة) ,وآالم الجلد الموضعية كلها مؤشرات مهمة على تلف الضغط في
البشرة ذات األلوان الداكنة .يقدم فصل المبادئ التوجيهية الخاص بتقييم الجلد واألنسجة توصيات قائمة على األدلة بشأن تقنيات التقييم (على سبيل المثال ,درجة ح اررة الجلد15 ,
قياس رطوبة تحت البشرة  16ومخططات لون البشرة  )27التي يجب استخدامها عند تقييم الجلد واألنسجة وتصنيف إصابات الضغط ,على وجه الخصوص في درجات لون البشرة
الداكنة .يتضمن الفصل التوجيهي الخاص بتقييم األلم وعالجه توصيات بشأن تقييم األلم.
الجدول  :12.2فئة  /مراحل إصابة الضغط :الصور والرسوم التوضيحية
(انظر مقدمة دليل للحصول على االعتمادات)

الفئة  /المرحلة األولى ألصابات الضغط

الفئة  /المرحلة الثانية ألصابات الضغط

الفئة  /المرحلة الثالثة ألصابات الضغط

الفئة  /المرحلة الرابعة ألصابات الضغط

ضرر الضغط غير المستقر (مغطى بالجلد أو السالج)

اشتباه في إصابة األنسجة العميقة

إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز
تنتج إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز عن األجهزة الطبية والمعدات واألثاث واألشياء اليومية التي تضغط على الجلد ,إما كنتيجة غير مقصودة الستخدامها العالجي أو عن غير
قصد بسبب مالمسة الجهاز الجلدي غير المقصود .عندما تكون إصابة الضغط نتيجة جهاز تم تصميمه وتطبيقه ألغراض تشخيصية أو عالجيةُ ,يشار إليه على أنه إصابة ضغط
متعلقة بالجهاز الطبي تتوافق إصابة الضغط الناتجة بشكل عام مع نمط الجهاز أو شكله  5.يصف المصطلح "متعلق بالجهاز" مسببات إصابة الضغط بدالً من شدتها أو مدى

فقدها لألنسجة 28 .يجب إجراء إصابات الضغط المتعلقة باألجهزة الطبية باستخدام نظام تصنيف معترف به ,كما هو الحال بالنسبة إلصابات الضغط األخرى
إصابات ضغط الغشاء المخاطي
إصابات ضغط الغشاء المخاطي هي إصابات ضغط األغشية الرطبة التي تبطن الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي  29.تنجم إصابات ضغط الغشاء
طا وقوى قص على الغشاء المخاطي .في الغشاء المخاطي للقناة التنفسية (أي
المخاطي في المقام األول عن األجهزة الطبية (بشكل عام معدات األنابيب والتثبيت) التي تمارس ضغ ً
عادة بسبب أنابيب التهوية أو التغذية و  /أو معدات التثبيت  29.إصابات ضغط الجهاز الهضمي  30واصابات
الشفتين والفم والممرات األنفية ,إلخ) ,تحدث إصابات الضغط
ً
ناتجا بشكل أساسي عن أنابيب التغذية أو أجهزة الفغر والقسطرة.
الضغط في الجهاز البولي التناسلي (على سبيل المثال ,القضيب والحالب ,وما إلى ذلك) ً 31

الجدول  :12.3إصابة ضغط الغشاء المخاطي (انظر مقدمة المبادئ التوجيهية)
إصابة ضغط الغشاء المخاطي

مهما في مسببات الجرح
ال يمكن استخدام أنظمة تصنيف إصابات ضغط الجلد واألنسجة الكامنة لتصنيف إصابات ضغط الغشاء المخاطي 32 ,28 .عندما يكون الضغط عامالً ً
المخاطي ,فال يزال ينبغي اعتباره إصابة ضغط ؛ ومع ذلك ,فمن غير المناسب استخدام نظام تصنيف إصابة الضغط للتصنيف  /المرحلة .ال يمكن رؤية الحمامي غير القابلة
جدا بحيث ال يمكن للعين المجردة
للتحلل في األغشية المخاطية .قرح الغشاء المخاطي الضحلة المفتوحة التي تشير إلى فقدان األنسجة السطحية للظهارة غير الكيراتينية ضحلة ً

غالبا ما تكون موجودة في إصابات الضغط
تمييزها عن إصابات الضغط األعمق والسمك الكامل .يبدو تجلط الدم الناعم الذي يظهر في إصابات الضغط المخاطي مثل القشرة التي ً
من الفئة  /المرحلة الثالثة .ومع ذلك ,فهذه في الواقع جلطة دموية طرية .ناد ار ما تظهر العضالت المكشوفة في إصابات الضغط المخاطي .هذه العوامل تجعل أنظمة التصنيف
مؤخر ,تم تطوير أول نظام تصنيف إلصابات ضغط الغشاء المخاطي ,مع اختبار
ًا
المصممة إلصابات ضغط الجلد غير مناسبة في تصنيف إصابات الضغط المخاطي 33.

الموثوقية الذي يتم إجراؤه في وحدة العناية المركزة (وحدة العناية المركزة  ) .34مقياس ريبر إلصابة ضغط الغشاء المخاطي للفم ( ,)ROMPISالذي يصف ثالث مراحل من
إصابات ضغط الغشاء المخاطي ,أظهر موثوقية متوسطة (معامل =  ٪95 ,0.307المجال العددي للثقة  .2000إلى  )0.409عند اختباره في  52ممرضة وحدة العناية المركزة .
كانت الموثوقية أعلى قليالً في الممرضات األكثر خبرة في وحدة العناية المركزة (المعامل =  .)0.494ال يزال نظام التصنيف هذا يخضع لمزيد من التحقق34 .
 :9.3التحقق من وجود اتفاق سريري في تصنيف إصابات الضغط بين المهنيين الصحيين المسؤولين عن تصنيف إصابات الضغط( .بيان الممارسات الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تضمين استخدام نظام تصنيف إصابة الضغط في التعليم المتعلق بإصابة الضغط ( 35المستوى  .)4راجع فصل التوجيهات الصحية المهنية لمزيد من المعلومات
حول دور التعليم في تصنيف إصابات الضغط.



إنشاء اإلحصاءات الموثوقية لق اررات تصنيف إصابة الضغط لدراسات انتشار اإلصابة بالضغط ووقوعها (رأي الخبراء) .راجع فصل الدليل اإلرشادي قياس انتشار
ووقوع إصابات الضغط.



النظر في التحقق من قبل طبيبين من التشخيص التفريقي والتصنيف في كل من دراسات االنتشار والوقوع والممارسة السريرية الروتينية حسب الحاجة (رأي الخبراء).

نقاش
فحصت العديد من الدراسات المنشورة االتفاق السريري في تصنيف  /تصنيف إصابة الضغط واإلبالغ عن اإلحصاءات الموثوقية ألنظمة تصنيف إصابة الضغط المختلفة (انظر
بناء على الصور .عبر الدراسات ,تباينت اإلحصاءات الموثوقية ,ولكنها كانت
الجدول  .)12.4لقد قارنت هذه الدراسات تقييمات السرير للجروح أو قيمت تقييمات إصابات الضغط ً
بناء على مستوى خبرة المراقب  /المقيم,
تباينا
بشكل عام جيدة إلى ممتازة لجميع مقاييس التصنيف .كما هو مذكور في الجدول  ,12.4يبدو أن هناك ً
ً
محدودا في موثوقية التقييم ً

 835على الرغم من أنه في معظم الدراسات المبلغ عنها ,كان المراقبون مسجلين  /معتمدين من الممرضات أو المهنيين الصحيين ذوي الخبرة المحددة في رعاية الجروح و  /أو
إصابات الضغط.
الجدول  :12.4موثوقية التصنيف  /التدريج باستخدام أنظمة تصنيف إصابة الضغط المختلفة
نظام تصنيف
نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة
الضغط الوطنية

المراقبون  /المقيمون

نوع المالحظة
التقييم السريري

الممرضات (ن =  ,180ن =  591مالحظة)

اإلحصاءات الموثوقية ما لم ينص على خالف ذلك
 K = 0.60للفئة  /المراحل من األول إلى الرابع

36

 K = 0.61للفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة 36
جمعية ممرضات استئصال الجروح والحصر في إعداد
المستشفى (ن = )3

K = 0.78,الضغط < 0.39إلى  ,0.58الضغط

< 0.00137اتفاقية  ٪55إلى 37 ٪62

تقييم الصورة

الممرضات (ن =  ,180ن =  591مالحظة)

 ĸ = 0.69للفئة  /المراحل من األول إلى الرابع

نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة

تقييم الصورة

باحثو الجروح (ن =  7؛ ن =  56صورة فوتوغرافية)

 ,ĸ = 0.80ف <17 0.0

الضغط األوروبية 1999

تقييم الصورة

ممرضة مسجلة (ن =  20؛ ن =  56صورة

 ,ĸ = 0.80ف <17 0.0

تقييم الصورة

ممرضات إصابات الضغط (ن =  17؛ ن = 56

 ,ĸ = 0.78ف <17 0.0

تقييم الصورة

الممرضات (ن =  473؛ ن =  56صورة فوتوغرافية)

 ĸ = 0.41إلى  ĸ = 0.508متوسط االتفاق

تقييم الصورة

الممرضات واألطباء في قسم الطوارئ (ن =  54؛ ن

ĸ = 0.58 12

فوتوغرافية)

صورة فوتوغرافية)

36

8 ٪55.6

= )20
تقييم الصورة
نظام تصنيف بطاقة الضغط القرحة

)(PUC

أداة التصنيف التجريبي الضغط

الممرضات العامالت في مكان إصابة الحبل الشوكي

تفاوتت االتفاقية من  ٪67إلى  ٪100بين الفئات /

(ن =  414؛ ن =  50صورة فوتوغرافية)

المراحل 38

تقييم الصورة

تقييما)
أزواج ممرضة مسجلة (ن = ً 114

 ĸ = 0.364إلى  0.637حسب الموقع التشريحي

تقييم الصورة

تقييما)
أزواج ممرضة مسجلة (ن = ً 114

 ĸ = 0.322إلى  0.607حسب الموقع التشريحي

تقييم الصورة

تقييما)
أزواج ممرضة مسجلة (ن = ً 228

 ĸ = 0.394إلى  0.755حسب الموقع التشريحي

التقييم السريري

ممرضات األبحاث وممرضات األقسام (ن = 378

 ٪21ال يوافقون ٪82 ,من الخالفات تقع ضمن

35
35
35

نظام تصنيف غير مسمى

التقييم السريري

زوجا)
الممرضات في دور رعاية المسنين (ن = ً 344

التقييم السريري

الممرضات في الرعاية الصحية المنزلية (ن = 1348

ك = 0.4940

تقييم الصورة

المهنيين الصحيين والطالب (ن = )101

معامل٪ intraclass [ICC] = 0.794, 95

تقييم الصورة

الممرضات المسجالت (ن =  94؛ ن =  30صورة

معامل االرتباط داخل الصف = ٪ 0.892, 95

التقييم السريري

يمكن للمرء أن ينظم النظام الرقمي
1أداة تقييم الجروح

زوجا)
ً

فئة  /مرحلة واحدة من بعضها البعض 39

زوجا)
الممرضات في المستشفيات (ن = ً 674
زوجا
ً

فوتوغرافية)

ĸ = 0.97 40
ĸ = 0.81 40

المجال العددي للثقة .697إلى 0.86210
المجال العددي للثقة .840إلى 0.92741

تحسين مهارات تصنيف إصابات الضغط للمهنيين الصحيين
محسنا بشكل ملحوظ /
تصنيفا
تقدم العديد من الدراسات دليالً على أن التثقيف الصحي المهني يزيد من دقة تصنيف إصابات الضغط .على سبيل المثال ,أنشأ بريجز (9 )2006
ً
ً

مرحلة من قبل الممرضات المسجالت بعد المشاركة في برنامج تعليمي يتكون من معلومات أساسية نظرية وممارسة تصنيف صور إلصابات الضغط .يونغ وآخرون )2011( .وجد

أيضا أن المشاركة في برنامج تعليمي ارتبطت بتحسينات كبيرة في التصنيف  /التدريج مقارن ًة بالتعليم قبل التعليم لكل من المهنيين الصحيين (معدالت االستجابات الصحيحة
ً 10
 ٪63.5مقابل  )٪70.7وطالب التمريض ( ٪52.3مقابل  . )٪67هام وآخرون )2015( .الحظ  12تحسينات كبيرة في استخدام نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة الضغط
األوروبية من قبل ممرضات قسم الطوارئ لتحديد وتصنيف  /مرحلة إصابات الضغط (في الصور) بعد محاضرة تضمنت الرسوم التوضيحية المرئية إلصابات الضغط  12.تم
عرض نتائج مماثلة في دراسة بواسطة لي وآخرون 13 )2016( .حيث أظهرت الممرضات السريرية (ن =  )407تحسينات كبيرة في القدرة التشخيصية التفاضلية (الضغط
< )0.001والتصنيف (الضغط < )0.001باستخدام صور إصابة الضغط .يتكون التعليم في هذه الدراسة من محاضرة تعليمية ودراسات حالة ( 13جميع المستويات .)5
بيكمان وآخرون )2010( .أبلغت  14عن فعالية دورة تعليمية تسمى أداة تعليم تصنيف القرحة بالضغط ( )PUCLASالمصممة لتحسين التشخيص التفريقي وتصنيف إصابة
الضغط .تم اختيار الممرضات اإلكلينيكيين بشكل عشوائي إما لمجموعة مراقبة (ن =  )559تلقت  15دقيقة من التعليم على نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة الضغط
األوروبية أو لمجموعة التدخل (ن =  )658تلقي حزمة التعليم  .PUCLASتضمنت الحزمة محاضرة مدتها  60دقيقة وصور فوتوغرافية وفيديو إلصابات الضغط تمثل تعريفات
وبعدا صنفوا فيه  40صورة إصابة بالضغط والتهاب الجلد المرتبط بالرطوبة .لم يكن هناك فرق كبير بين المجموعتين في التشخيص
ًا
التصنيف .أجرت كلتا المجموعتين
قبليا ً
اختبار ً

ومهارات التصنيف في األساس (ع =  )0.82؛ ومع ذلك ,أظهرت مجموعة التدخل مهارات فائقة مقارنة بالمجموعة الضابطة بعد التدخل ( ٪62.8مقابل  ,٪53الضغط

< 0.0001نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة CI 1.40٪ 1.50, 95إلى ( 14 )1.61المستوى  .)5منذ هذه الدراسة ,تم تطوير هذا البرنامج التعليمي كحزمة تعليم
إلكتروني.42
تشانين وآخرون 11 )2016( .اقترح أن زيادة المحاضرة التعليمية القياسية بالمشاركة في برنامج مراقبة مخاطر إصابة الضغط الشهرية في المنشأة ,واالنتشار والوقوع ,يحسن بشكل
كبير من قدرة طالب التمريض على تحديد فئة  /مرحلة إصابات الضغط بشكل صحيح .في دراسة مقارنة ,قام طالب التمريض الذين تلقوا المحاضرة وتعليم المهارات العملية بتحديد
إصابات الضغط بشكل صحيح (جميع الفئات  /المرحلة) أكثر من طالب التمريض الذين يتلقون المحاضرة فقط  ٪69.47مقابل  ,٪60.29الضغط < .)0.0001كانت التحسينات
أيضا لتحديد إصابات ضغط الفئة  /المرحلة الثانية (ضغط =  ) 0.001واصابات ضغط األنسجة العميقة المشتبه بها (ضغط = ( 0.006) 11المستوى .)5
مهمة ً
أنظمة تصنيف إصابة الضغط شائعة االستخدام
توجد بيانات مقارنة قليلة حول دقة أنظمة تصنيف إصابة الضغط المختلفة .راسل وآخرون ( 43 )2001فحصت دقة ودقة تصنيف  30صورة فوتوغرافية إلصابات الضغط بواسطة
خبراء إصابات الضغط وخبراء نجاعة األنسجة وأخصائيي التمريض السريريين (العدد =  .)200تم استكشاف نظامي تصنيف  -نظام الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية
وأداة تصنيف ستيرلينغ الكاملة المكونة من أربعة أرقام  43.أظهرت هذه الدراسة  43عدم وجود توافق في اآلراء بين التصنيفات باستخدام النظامين ,مع مستويات أعلى من اإلجماع
( ٪61.9مقابل  )٪30.2عند استخدام الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية النظام .ومع ذلك ,فقد استكشفت هذه الدراسة أنظمة التصنيف التي لم تعد مستخدمة بشكل شائع,
متخصصا في إصابات
وقد تقدم تصنيف إصابات الضغط بشكل كبير منذ دراسة أوائل القرن الحادي والعشرين .وعلى وجه الخصوص ,الحظت الدراسة أن األفراد الذين تلقوا تدر ًيبا
ً
الضغط أو قابلية األنسجة للحياة لديهم مستويات أعلى من االهتمام بتعزيز معرفتهم بأنظمة التصنيف (المستوى .)4

استخداما في أوروبا ومنطقة المحيط
بشكل عام ,يميل نظام رعاية صحية محدد إلى اعتماد نظام تصنيف إصابة ضغط واحد .يقدم الجدوالن  12.5و  12.6أنظمة التصنيف األكثر
ً
الهادئ والواليات المتحدة .تتضمن هذه األنظمة تلك المستمدة من التصنيفات التي طورتها اللجنة االستشارية الوطنية لقرحة الضغط (الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية) في
 1989و  2007و  2016؛  4445 28نظام التصنيف الدولي الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية  -الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية الذي تم تكييفه من نظام
 2007الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية ونشر في  2009والمبادئ التوجيهية الدولية لعام  2014؛ وتلك التي طورتها منظمة الصحة العالمية ( )WHOللمعايير الدولية
لإلبالغ عن األمراض .في اإلعدادات السريرية ,يتم استخدام أنظمة التصنيف المشتقة من أنظمة الهيئة االستشارية الوطنية إلصابة الضغط بشكل شائع ,بينما يعتمد المبرمجون
اإلداريون عادةً أنظمة تصنيف منظمة الصحة العالمية-التصنيف الدولي لألمراض.كما هو مذكور في الجدولين  12.5و  ,12.6هناك اختالفات إضافية خاصة بالبلد ومحددة في
نظر لتقدم معرفتنا بمسببات إصابة الضغط والتقييم السريري ,تم إجراء تحسينات مستمرة في أنظمة تصنيف إصابات الضغط .األنظمة الحالية
المصطلحات بين أنظمة التصنيفً .ا

متشابهة ,مع وجود اختالفات طفيفة في المصطلحات والتعاريف .تتم مقارنة هذه األنظمة وتباينها أدناه .يتم تشجيع األطباء على استخدام النظام المعتمد من قبل نظام الرعاية
الصحية الخاص بهم لضمان االتساق داخل األنظمة وامكانية المقارنة في إعداد التقارير.

النظام الدولي لتصنيف قرحة الضغط الهيئة االستشارية لقرحة

الضغط الوطنية

/الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية

منظمة الصحة العالميةICD-10 (2016) 46

(2009, 2014) 1

قرحة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى :حمامي غير قابلة للتفتت

L89.0المرحلة األولى قرحة استلقاء ومنطقة الضغط

جلد سليم مع احمرار غير قابل للتبييض في منطقة موضعية عادةً
فوق بروز عظمي .قد ال يكون للجلد الداكن ابيضاض واضح ؛

الجلد المصطبغ بشكل خفيف ,بينما في درجات لون البشرة

دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة المجاورة.
صلبة أو ناعمة أو أكثر ً

مستمرة ,دون فقدان الجلد .قرحة استلقاء [الضغط] تقتصر على

قد يختلف لونه عن المنطقة المحيطة .قد تكون المنطقة مؤلمة أو
قد يكون من الصعب اكتشاف الفئة  /المرحلة األولى لدى األفراد

ذوي البشرة الداكنة .قد يشير إلى األفراد "المعرضين للخطر"

تظهر القرحة كمنطقة محددة من االحمرار المستمر (حمامي) في
الداكنة ,قد تظهر القرحة بألوان حمراء أو زرقاء أو أرجوانية
حمامي فقط

(عالمة تنذر بالمخاطر(

قرحة الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية :فقدان جزئي للجلد
فقدان جزئي لسمك األدمة يظهر كقرحة ضحلة مفتوحة مع جرح
أيضا على شكل بثرة
أحمر وردي اللون ,بدون تقشر .قد يظهر ً
سليمة أو مفتوحة  /ممزقة مملوءة بالمصل .تظهر على شكل

لكن العظام أو األوتار أو العضالت غير مكشوفة .قد يكون

موجودا ولكنه ال يحجب عمق فقدان األنسجة .قد يشمل
السالو
ً
تقويض وحفر األنفاق .يختلف عمق قرحة الضغط من الفئة /
المرحلة الثالثة حسب الموقع التشريحي .ال يحتوي جسر األنف

واألذن والقفا والكعب على نسيج تحت الجلد ويمكن أن تكون قرح
الفئة  /المرحلة الثالثة ضحلة .في المقابل ,يمكن لمناطق السمنة

EH90.0درجة تقرح الضغط 1
يعتبر تقرح الضغط من الدرجة األولى مقدمة لتقرح الجلد .يظل

جلد سليم مع احمرار غير قابل للتبييض في منطقة موضعية عادةً
فوق بروز عظمي .قد ال يكون للجلد الداكن ابيضاض واضح ؛

دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة
مؤلمة أو صلبة أو ناعمة أو أكثر ً

دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة المجاورة.
صلبة أو ناعمة أو أكثر ً

سليما ولكن يوجد احمرار غير قابل للكسر في منطقة
الجلد
ً
موضعية ,عادة ما يكون فوق بروز عظمي .قد تكون المنطقة
المجاورة .قد يكون من الصعب اكتشافه لدى األفراد ذوي البشرة

قد يختلف لونه عن المناطق المحيطة .قد تكون المنطقة مؤلمة أو

الداكنة ولكن المناطق المصابة قد تختلف في لونها عن الجلد

L89.1المرحلة الثانية قرحة استلقاء
قرحة استلقاء [الضغط] مع تآكل ,نفطة ,فقدان جزئي للجلد يشمل
البشرة و  /أو األدمة ,فقدان الجلد

EH90.1تقرح الضغط الدرجة 2
إصابة الضغط بفقدان جزئي لسمك األدمة .تظهر على شكل

قرحة ضحلة مفتوحة مع جرح أحمر أو وردي بدون تقشر أو

نفطة مملوءة بالمصل أو مصلية قد تتمزق .ال ينبغي استخدام هذه
الفئة لوصف تمزق الجلد أو حروق الشريط أو سلس البول أو

إصابة الضغط , L89.1المرحلة الثانية
فقدان جزئي لسمك األدمة يظهر كقرحة ضحلة مفتوحة مع جرح
أيضا على شكل بثرة
أحمر وردي اللون ,بدون تقشر .قد يظهر ً
سليمة أو مفتوحة  /ممزقة مملوءة بالمصل.

التهاب الجلد المصاحب للنقع أو التسحج.

L89.2المرحلة الثالثة قرحة استلقاء

EH90.2درجة تقرح الضغط 3

قرحة االستلقاء [الضغط] مع فقدان الجلد الكامل السماكة بما في

قرحة الضغط مع فقدان الجلد الكامل السماكة .قد تكون الدهون

ذلك تلف أو نخر األنسجة تحت الجلد الممتد إلى اللفافة الكامنة

تحت الجلد مرئية ولكن العظام أو األوتار أو العضالت غير

موجودا ولكنه ال يحجب عمق فقدان
مكشوفة .قد يكون السالو
ً
األنسجة .قد يكون هناك تقويض ونفق في الهياكل المجاورة.
يختلف العمق حسب الموقع التشريحي :يمكن أن تكون قرح
الضغط من الدرجة الثالثة ضحلة في المناطق التي تحتوي على

القليل من الدهون تحت الجلد أو ال تحتوي على أي دهون (مثل

الكبيرة أن تتطور إلى تقرحات ضغط عميقة للغاية من الفئة /

جسر األنف واألذن والقفا والكعب) .في المقابل ,يمكن أن تكون

مباشر.

السمنة الكبيرة.

المرحلة الثالثة .العظم  /الوتر غير مرئي أو محسوس بشكل

L89.0إصابة الضغط ,المرحلة األولى

األشخاص المعرضين لخطر التقدم إلى تقرح صريح.

قرحة سطحية المعة أو جافة بدون تقشر أو كدمات.

فقدان األنسجة كامل السماكة .قد تكون الدهون تحت الجلد مرئية,

الضغط ,إصابة الضغط ,قرحة االستلقاء

المحيط .قد يشير وجود تقرح الضغط من الدرجة األولى إلى

* تشير الكدمات إلى إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها.
الفئة  /المرحلة الثالثة :فقدان جلد كامل السماكة

منظمة الصحة العالمية  ICD-11 (2018) 47المرادفات :قرحة

ICD-11-األسترالي المعدل(AM) (2019) 48

قرح الضغط من الدرجة الثالثة عميقة للغاية في المناطق ذات

إصابة الضغط , L89.2المرحلة الثالثة

فقدان األنسجة كامل السماكة .قد تكون الدهون تحت الجلد مرئية,

لكن العظام أو األوتار أو العضالت غير مكشوفة .قد يكون
موجودا ولكنه ال يحجب عمق فقدان األنسجة.
السالو
ً

النظام الدولي لتصنيف قرحة الضغط الهيئة االستشارية لقرحة الضغط

الوطنية /الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية )(2009, 2014

1

منظمة الصحة العالمية
ICD-10 (2016) 46

قرحة الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة :فقدان األنسجة الكامل

L89.3المرحلة الرابعة قرحة

فقدان األنسجة كامل السماكة مع تعرض العظام أو األوتار أو

السماكة

العضالت .قد توجد سالج أو خشر في بعض أجزاء سرير الجرح.

غالبا ما تتضمن تقويض وحفر األنفاق .يختلف عمق قرحة الضغط من
ً
الفئة  /المرحلة الرابعة حسب الموقع التشريحي .ال يحتوي جسر األنف
واألذن والقفا والكعب على نسيج تحت الجلد ويمكن أن تكون هذه

استلقاء

قرحة الضغط ,إصابة الضغط ,قرحة االستلقاء
EH90.3درجة تقرح الضغط 4

إصابة الضغط , L89.3المرحلة الرابعة

قرحة استلقاء [ضغط] مع

قرحة ضغط مع عضلة أو وتر أو عظم مرئية أو محسوسة

فقدان األنسجة كامل السماكة مع تعرض العظام أو األوتار أو

أو الهياكل الداعمة (مثل

موجودا .يختلف العمق حسب الموقع
الجلد .قد يكون الخشر
ً

ما تتضمن تقويض وحفر األنفاق .يختلف عمق إصابة ضغط المرحلة

نخر في العضالت أو العظام
الوتر أو كبسولة المفصل)

مباشرة نتيجة لفقدان كامل للسمك للجلد واألنسجة تحت
التشريحي :يمكن أن تكون قرح الضغط من الدرجة الرابعة

ضحلة في المناطق التي تحتوي على القليل من الدهون

غالبا
العضالت .قد توجد سالج أو خشر في بعض أجزاء سرير الجرحً .

الرابعة باختالف الموقع التشريحي.

تحت الجلد أو ال تحتوي على دهون (مثل جسر األنف

القرحات ضحلة .يمكن أن تمتد قرح الفئة  /المرحلة الرابعة إلى

وغالبا
عادة ما تكون عميقة
واألذن والقذالي والكعب) ولكنها
ً
ً
ما تقوض أو تنفق في الهياكل المجاورة.

العضالت و  /أو الهياكل الداعمة (على سبيل المثال ,اللفافة أو الوتر

ممكنا .يكون
أو كبسولة المفصل) مما يجعل التهاب العظم والنقي
ً
محسوسا بشكل مباشر.
العظم  /الوتر المكشوف مر ًئيا أو
ً
غير ثابت :العمق غير معروف

منظمة الصحة العالمية  ICD-11 (2018) 47المرادفات:

ICD-11-األسترالي المعدل(AM) (2019) 48

ال

يوجد

للمقارنة

تصنيف

قابل

EH90.5تقرح الضغط ,غير قابل للتقييم
قرحة الضغط مع فقدان الجلد الكامل السماكة حيث يكون

فقدان األنسجة الكامل السماكة حيث يتم تغطية قاعدة القرحة بسلخ
(أصفر ,أسمر ,رمادي ,أخضر أو بني) و  /أو الخردل (أسمر ,بني أو

L89.4إصابة الضغط ,غير مستقرة ,هكذا ذكر
فقدان كامل للجلد واألنسجة حيث يتم تغطية قاعدة اإلصابة بقشور

تماما عن طريق التهدل
محجوبا
العمق الفعلي للقرحة
ً
ً
(أصفر أو أسمر أو رمادي أو أخضر أو بني) و  /أو

بني أو أسود) في سرير الجرح .حتى يتم إزالة ما يكفي من النتوءات أو

الخشخاش لكشف قاعدة الجرح ,ال يمكن تحديد العمق الحقيقي,

الخشخاش (أسمر أو بني أو أسود) في سرير الجرح .حتى

النثار لكشف قاعدة الجرح ,ال يمكن تحديد المرحلة .يستثني إصابات

تذبذب) على الكعب يعمل كغطاء طبيعي (بيولوجي) للجسم ويجب عدم

الجرح ,ال يمكن تحديد ما إذا كانت القرحة من الدرجة  3أو

التنضير.

أسود) في سرير الجرح حتى يتم إزالة ما يكفي من النتوءات و  /أو

وبالتالي الفئة  /المرحلة .مستقر (جاف ,ملتصق ,سليم بدون حمامي أو

يتم إزالة ما يكفي من النتوءات و  /أو النثار لكشف قاعدة

إزالته.
إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها :العمق غير معروف
منطقة موضعية أرجوانية أو كستنائية من الجلد السليم متغير اللون أو

نفطة مملوءة بالدم بسبب تلف األنسجة الرخوة الكامنة من الضغط و /
أو القص .قد يسبق المنطقة أنسجة مؤلمة أو صلبة أو طرية أو مستنقع
دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة المجاورة .قد يكون من الصعب
أو أكثر ً
اكتشاف إصابة األنسجة العميقة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة .قد

يشمل التطور نفطة رقيقة فوق سرير الجرح الداكن .قد يتطور الجرح
يعا في تعريض
أكثر ويصبح مغطى بفتحة رقيقة .قد يكون التطور سر ً
طبقات إضافية من األنسجة حتى مع العالج األمثل.

(أصفر أو أسمر أو رمادي أو أخضر أو بني) و  /أو الخردل (أسمر أو

الضغط التي أعيد تصنيفها إلى المرحلة  IIIمن  IVبعد التعرض /

الدرجة .4
ال

يوجد

للمقارنة

تصنيف

قابل

EH90.4تلف األنسجة المشتبه به الناجم عن الضغط

L89.5إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها ,العمق غير معروف ,هكذا

منطقة تضرر األنسجة الرخوة بسبب الضغط أو القص

منطقة موضعية أرجوانية أو كستنائية من الجلد السليم متغير اللون أو

عادة ما يتغير لون الجلد المصاب إلى
لم تفعل ذلك بعد.
ً
اللون األرجواني أو الكستنائي وقد يظهر عليه ظهور

أو القص .قد يسبق المنطقة أنسجة مؤلمة أو صلبة أو طرية أو أكثر

العميق ,العمق غير معروف

والتي من المتوقع أن تتطور إلى قرحة ضغط عميق ولكنها

ومتورما .يمكن أن يكون أكثر
مؤلما
ً
تقرحات نزفية .قد يكون ً
دفئا أو برودة من األنسجة المجاورة .قد يكون التطور إلى
ً
يعا حتى مع العالج األمثل.
قرحة عميقة سر ً

ذكر

نفطة مملوءة بالدم بسبب تلف األنسجة الرخوة الكامنة من الضغط و /
دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة المجاورة .قد يكون من الصعب اكتشاف
ً
إصابة األنسجة العميقة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة .قد يشمل التطور

نفطة رقيقة فوق سرير الجرح الداكن .قد يتطور الجرح أكثر ويصبح
يعا في تعريض طبقات إضافية
مغطى بفتحة رقيقة .قد يكون التطور سر ً
من األنسجة حتى مع العالج األمثل .يستبعد إصابة الضغط المعاد

تصنيفها إلى المرحلة األولى من  IVبعد التعرض  /التنضير.
الجدول  :12.6مقارنة تعاريف إصابة الضغط في أنظمة التصنيف المستخدمة بشكل شائع في الواليات المتحدة (تابع عبر الصفحة)
نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية ( 3أبريل 49-28 )2016

الرعاية طويلة األجل في الواليات المتحدة  CMS * (1أكتوبر 50 )2019

الواليات المتحدة(  ICD-10-CMإصدار  1 )2020أكتوبر 30-2019

عادة فوق بروز
إصابة الضغط :إصابة الضغط هي تلف موضعي للجلد واألنسجة الرخوة الكامنة
ً
عظمي أو مرتبط بجهاز طبي أو جهاز آخر .يمكن أن تظهر اإلصابة على شكل جلد سليم أو قرحة

و  /أو األنسجة الكامنة ,عادة فوق بروز عظمي ,نتيجة للضغط أو الضغط الشديد و /

قرحة الضغط  /اإلصابة بالضغط :قرحة الضغط  /اإلصابة هي إصابة موضعية للجلد

بناء على شدتها ,والتي يتم
يصنف  ICD-10-CMمراحل قرحة الضغط ً
تحديدها بالمراحل  ,4-1إصابة ضغط األنسجة العميقة ,والمرحلة غير

أيضا بالمناخ المحلي والتغذية والتروية
القص .قد يتأثر تحمل األنسجة الرخوة للضغط والقص ً

قرحة مفتوحة وقد تكون مؤلمة( .صفحة)M-4

مفتوحة وقد تكون مؤلمة .تحدث اإلصابة نتيجة الضغط أو الضغط الشديد و  /أو المطول مع
واألمراض المشتركة وحالة األنسجة الرخوة.

أو المطول مع القص .يمكن أن تظهر قرحة  /إصابة الضغط على شكل جلد سليم أو

سبتمبر 51-2020

المحددة ,وعدم االستقرار( .صفحة )55

المرحلة األولى :إصابة الضغط :حمامي غير قابلة للتقرح من الجلد السليم

إصابة ضغط المرحلة (M0300A)1

قرحة ضغط من المرحلة األولى)(L89.XX1

جلد سليم مع منطقة موضعية من حمامي غير قابلة للتبيض ,والتي قد تظهر بشكل مختلف في

تغير ملحوظ مرتبط بالضغط للجلد السليم الذي قد تتضمن مؤشراته ,مقارنة بمنطقة

التعريف لم يتغير عن اإلصدارات السابقة لـ =  ICD-10. - XXرمز الموقع

داكنا .قد يسبق وجود حمامي قابل للكسر أو تغيرات في اإلحساس أو درجة الح اررة
الجلد المصطبغ ً
أو الصالبة التغيرات البصرية .ال تشمل تغيرات اللون تغير اللون األرجواني أو العنابي :فهذه قد

تشير إلى إصابة ضغط األنسجة العميق.

مجاورة أو معاكسة على الجسم ,تغيرات في واحد أو أكثر من العوامل التالية :درجة

ح اررة الجلد (الدفء أو البرودة) :تناسق األنسجة (صلبة أو مستنقع) :إحساس (ألم,

التشريحي.

حكة) :و  /أو منطقة محددة من االحمرار المستمر في الجلد المصطبغ بشكل خفيف,

بينما في درجات لون البشرة الداكنة ,قد تظهر اإلصابة بألوان حمراء أو زرقاء أو
أرجوانية مستمرة( .صفحة)M-11

المرحلة  2إصابة الضغط :فقدان الجلد بسمك جزئي مع تعرض األدمة

قرحة الضغط من المرحلة الثانية)(M0300B

قرحة الضغط من المرحلة الثانية)(L89.XX2

فقدان جزئي لسماكة الجلد مع تعرض األدمة .سرير الجرح قابل للحياة ,وردي أو أحمر ,رطب ,وقد

فقدان جزئي لسمك األدمة يظهر كقرحة سطحية مفتوحة مع سرير جرح أحمر-وردي,

التعريف لم يتغير عن اإلصدارات السابقة لـ =  ICD-10. - XXرمز الموقع

غير مرئية .النسيج الحبيبي ,السالج والخشب غير موجود .عادة ما تنتج هذه اإلصابات عن المناخ

(صفحة)M-12

أيضا على شكل بثرة مملوءة بالمصل سليمة أو ممزقة .الدهون غير مرئية واألنسجة العميقة
يظهر ً
المحلي المعاكس والقص في الجلد فوق الحوض والقص في الكعب .ال ينبغي استخدام هذه المرحلة

أيضا على شكل بثرة سليمة أو مفتوحة  /ممزقة.
بدون تقشر أو كدمات .قد يظهر ً

التشريحي.

لوصف تلف الجلد المرتبط بالرطوبة ) (MASDبما في ذلك التهاب الجلد المرتبط بسلس البول

) ,(IADوالتهاب الجلد بين الثنيات) , (ITDواصابة الجلد الالصقة الطبية) , (MARSIأو الجروح
المؤلمة (تمزق الجلد ,والحروق ,والجروح).

المرحلة  3إصابة الضغط :فقدان الجلد بالكامل

قرحة ضغط المرحلة (M0300C)3

قرحة ضغط المرحلة (L89.XX3)3

غالبا ما يوجد فقدان كامل للجلد ,حيث تظهر الدهون (الدهون) في القرحة واألنسجة الحبيبية
ً
واإليببول (حواف الجرح الملفوفة) .قد يكون  Sloughو  /أو  escharمر ًئيا .يختلف عمق تلف

فقدان األنسجة كامل السماكة .قد تكون الدهون تحت الجلد مرئية ولكن العظام أو

التعريف لم يتغير عن اإلصدارات السابقة لـ =  ICD-10. - XXرمز الموقع

األنسجة حسب الموقع التشريحي :مناطق السمنة الكبيرة يمكن أن تتطور إلى جروح عميقة .قد يحدث

تقويض ونفق .اللفافة والعضالت واألوتار واألربطة والغضاريف و  /أو العظام غير مكشوفة .إذا

موجودا ولكنه ال يحجب عمق
األوتار أو العضالت غير مكشوفة .قد يكون السالو
ً
فقدان األنسجة .قد يشمل تقويض أو حفر األنفاق( .صفحة)M-14

التشريحي.

كان السالج أو النثار يحجب مدى فقد األنسجة ,فهذه إصابة ضغط غير قابلة للتثبيت.
المرحلة  4إصابة الضغط :فقدان كامل للجلد واألنسجة

قرحة ضغط المرحلة (M0300D)4

قرحة ضغط المرحلة (L89.XX4)4

فقدان كامل للجلد واألنسجة مع تعرض أو محسوسة مباشرة اللفافة أو العضالت أو األوتار أو

فقدان األنسجة كامل السماكة مع تعرض العظام أو األوتار أو العضالت .قد توجد

التعريف لم يتغير عن اإلصدارات السابقة لـ =  ICD-10. - XXرمز الموقع

غالبا ما يحدث اإليببول (حواف
األربطة أو الغضاريف أو العظام في القرحة .قد يكون ندبة مر ًئياً .

مدرفلة) وتقويض و  /أو حفر نفق .يختلف العمق حسب الموقع التشريحي .إذا كان السالج أو النثار
يحجب مدى فقد األنسجة ,فهذه إصابة ضغط غير قابلة للتثبيت.

غالبا ما يتضمن تقويض.
سالج أو خشر في بعض أجزاء سرير الجرحً .

التشريحي.

نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية ( 3أبريل 49-28 )2016

الرعاية طويلة األجل في الواليات المتحدة  CMS * (1أكتوبر 50 )2019
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إصابات الضغط غير المستقرة :تحجب الجلد بكامل سمكه وفقدان األنسجة

قرحة الضغط غير المستقرة المتعلقة بالتسلخ و  /أو اإلسكار)(M0300F

قرحة ضغط غير مستقرة)(L89.XX0

فقدان الجلد واألنسجة كامل السماكة حيث ال يمكن تأكيد مدى تلف األنسجة داخل القرحة

معروف ولكنه غير قابل للتثبيت بسبب تغطية فراش الجرح بالنزع أو النثر .نسيج خشن:

يجب أن يعتمد تعيين الكود الخاص بقرحة الضغط غير المستقرة ) (L89.XX0على

إصابة ضغط المرحلة  3أو  .4ال ينبغي تخفيف أو إزالة النثار المستقر (أي جاف,

رطبة ,يمكن أن تكون ناعمة وخيطية ومخاطية في الملمس .قد تكون النسل ملتصقة

(على سبيل المثال ,القرحة مغطاة بخشونة أو تم عالجها بجلد أو تطعيم عضلي) .يجب

ألنه محجوب بالتسلخ أو النثار .إذا تمت إزالة القشرة أو الخشخاش ,فسيتم الكشف عن
ملتصق ,سليم بدون حمامي أو تقلب) على الكعب أو الطرف اإلقفاري.

نسيج أصفر أو أسمر أو رمادي أو أخضر أو بني غير قابل للحياة ؛ عادة ما تكون
بقاعدة الجرح أو موجودة في كتل في جميع أنحاء سرير الجرح .أنسجة إسكار :أنسجة

ميتة أو مميتة صلبة أو ناعمة الملمس ؛ عادة ما يكون أسود أو بني أو أسمر اللون ,وقد
يبدو مثل الجرب .عادة ما تكون األنسجة الميتة والخشبية ملتصقة بشدة بقاعدة الجرح

الوثائق السريرية .تستخدم هذه الرموز لقرح الضغط التي ال يمكن تحديد مرحلتها سريرًيا

عدم الخلط بين هذا الرمز وأكواد المرحلة غير المحددة  (L89.XX9).في حالة عدم
وجود وثائق تتعلق بمرحلة قرحة الضغط ,قم بتعيين الرمز المناسب لمرحلة غير محددة
(L89.XX9).صفحة (55

إصابات ضغط األنسجة العميقة :تلون أحمر داكن أو كستنائي أو أرجواني دائم غير

وغالبا ما تكون جوانب  /حواف الجرح( .صفحة(M-21
ً
إصابات الضغط غير المستقرة المرتبطة بإصابة األنسجة العميقة)(M0300G

ضرر األنسجة العميقة الناجم عن الضغط)(L89.XX6

جلد سليم أو غير سليم مع منطقة موضعية من األحمر العميق غير القابل للتحلل أو

إصابة األنسجة العميقة :منطقة أرجوانية أو كستنائية من الجلد السليم متغير اللون بسبب

لتلف األنسجة العميقة الناجم عن الضغط أو إصابة ضغط األنسجة العميقة ,قم بتعيين

غالبا ما يسبق تغير األلم ودرجة الح اررة تغيرات لون الجلد .قد يظهر
نفطة مملوءة بالدمً .
تغير اللون بشكل مختلف في البشرة ذات الصبغة الداكنة .تنتج هذه اإلصابة عن ضغط

دفئا أو برودة مقارنة باألنسجة المجاورة( .صفحة)M-24
مستنقع أو أكثر ً

)56

قابل للتبييض

األحمر الكستنائي أو األرجواني أو انفصال البشرة مما يكشف عن طبقة جرح داكنة أو

تلف األنسجة الرخوة الكامنة .قد يسبق المنطقة أنسجة مؤلمة أو صلبة أو طرية أو

الكود المناسب فقط لتلف األنسجة العميقة الناجم عن الضغط(  (L89.XX6).صفحة

شديد و  /أو مطول وقوى القص في واجهة العظام والعضالت .قد يتطور الجرح بسرعة

ليكشف عن المدى الفعلي إلصابة األنسجة ,أو قد يزول دون فقدان األنسجة .إذا كانت
األنسجة الميتة أو األنسجة تحت الجلد أو األنسجة الحبيبية أو اللفافة أو العضالت أو

الهياكل األساسية األخرى مرئية ,فهذا يشير إلى إصابة ضغط بسمك كامل (غير قابل
للتثبيت ,المرحلة  3أو المرحلة  .)4ال تستخدم  DTPIلوصف أمراض األوعية الدموية

أو الصدمات أو االعتالل العصبي أو األمراض الجلدية.
ال يوجد تصنيف قابل للمقارنة

قرحات الضغط غير المستقرة  /اإلصابات المتعلقة بالضمادات  /الجهاز غير القابل

-

معروف ولكنه غير قابل للتثبيت بسبب الضمادة  /الجهاز غير القابل لإلزالة .الضمادة /

لإلزالة)(M0300E

الجهاز غير القابل لإلزالة :يشمل ,على سبيل المثال ,الضمادة الجراحية األولية التي ال

يمكن إزالتها ,أو جهاز تقويم العظام ,أو الجبيرة( .صفحة)M-20

ال يوجد تصنيف قابل للمقارنة
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تقييم إصابات الضغط ومتابعة التعافي

المقدمة
تقييما لخطة عالج إصابة الضغط,
ُيعلم التقييم الشامل للفرد واصابة الضغط التي يعاني منها تطوير خطة اإلدارة األكثر مالءمة وشمولية .توفر المراقبة المستمرة اللتئام الجروح
ً
باإلضافة إلى خطة اإلدارة الشاملة .يعتمد التقييم الفعال ومراقبة التئام الجروح على المبادئ العلمية ,كما هو موضح في هذا القسم من الدليل اإلرشادي.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي االستراتيجيات الدقيقة والفعالة لتقييم  /تقييم إصابات الضغط؟



ما هي االستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمراقبة التعافي بمرور الوقت؟



شيوعا والمستخدمة وكيف ترتبط ببعضها البعض؟
ما هي أدوات  /مقاييس تقييم  /مراقبة إصابات الضغط األكثر
ً



ما هي أدوات مراقبة إصابة الضغط األكثر استجابة للتغيير بمرور الوقت واألكثر دقة تصف مسار الشفاء للجرح (أي االلتئام والتدهور والتوقف)؟

تقييم الفرد المصاب بالضغط
يجب إجراء تقييم للفرد وقدرته على الشفاء وخطر اإلصابة بإصابات ضغط إضافية ,باإلضافة إلى تقييم إصابة الضغط نفسها (انظر التوصيات  10.4إلى .)10.8
 :10.1إجراء تقييم أولي شامل للفرد المصاب بإصابة ضغط( .بيان الممارسات الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


قم بتضمين المجاالت التالية في تقييم شامل:



تاريخ صحي  /طبي ونفسي واجتماعي كامل



مركز
فحص جسدي ّ



الحالة التغذوية



األلم المرتبط بإصابات الضغط



خطر اإلصابة بإصابات ضغط إضافية



جودة الحياة المتعلقة بالصحة ( )HRQoLومهارات الرعاية الذاتية والمعرفة



القدرات الوظيفية



الموارد والدعم المتاحة للفرد والبيئة العالجية



قيم وأهداف رعاية الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين



القدرة على االلتزام بخطة الوقاية واإلدارة (رأي خبير).



يشمل التقييم الشامل مقابلة المريض ,والفحص البدني المرّكز واالختبارات المعملية (على سبيل المثال ,اختبارات األمراض) والتصوير اإلشعاعي كما هو محدد.

نقاش
يشمل تقييم الفرد تحديد وتقييم األمراض المصاحبة والعوامل الداخلية األخرى التي يمكن أن تسهم في قدرة الفرد على الشفاء .يجب أن يشمل ذلك األدوية ,والحالة التغذوية ,وحالة األوعية
الدموية ,والتنقل والنشاط ,والوقوف ,وحالة سلس البول ,والحالة النفسية واالجتماعية .تم توضيح اإلرشادات الشاملة حول مجاالت محددة لتقييم المريض في فصول أخرى من الدليل ,بما
في ذلك:



تقييم األوعية الدموية ,بما في ذلك التروية واإلحساس (انظر فصل إصابات ضغط الكعب)



تقييم األلم (انظر فصل تقييم األلم وعالجه)



تقييم الحالة التغذوية (انظر فصل التغذية في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها)



تقييم مخاطر إصابة الضغط (راجع فصل عوامل الخطر وتقييم المخاطر)



التنقل والنشاط (انظر فصل إعادة الوضع والتعبئة المبكرة)



جودة الحياة المرتبطة بالصحة والحالة النفسية والمعرفة (انظر فصل جودة الحياة ومهارات الرعاية الذاتية والتعليم).

تقييما للبيئة والموارد التي ستؤثر على قدرة الفرد على الشفاء .يعتبر النظر في الموارد المتاحة لتعزيز الشفاء ذا أهمية خاصة لألفراد الذين يعيشون في المجتمع
يشمل تقييم الفرد ً
أيضا ً
والذين قد ال يكون لديهم وصول سهل إلى المعدات .إن توفر أسطح دعم إعادة توزيع الضغط ,ووسائل المساعدة على الحركة ,والمقاعد المناسبة كلها تساهم في بيئة الشفاء للفرد .قد
محدودا في بعض أماكن الرعاية الصحية .تمت مناقشة اعتبارات البيئة المنزلية في فصل المبادئ التوجيهية الخاص بأسطح الدعم.
يكون الوصول إلى لوازم العناية بالجروح
ً
تؤثر العوامل النفسية واالجتماعية والمعرفة والمعتقدات حول إصابات الضغط على قدرة الفرد على االلتزام بخطة العالج واالنخراط في مهارات الرعاية الذاتية .بالنسبة لألفراد الذين
يعيشون في المجتمع ,يجب تقييم الدعم المتاح من الشبكات االجتماعية .تمت مناقشة هذه العوامل بالتفصيل في فصل الدليل اإلرشادي :جودة الحياة ومهارات الرعاية الذاتية والتعليم.
مهما من تقييم المريض9-1 .
يعد تحديد رغبات وأهداف واهتمامات الفرد ومقدم الرعاية غير الرسمي جزًءا ً
 :10.2ضع أهداًفا عالجية متوافقة مع قيمة وأهداف الفرد ,مع مدخالت من مقدمي الرعاية غير الرسميين للفرد ,ووضع خطة عالج تدعم هذه القيم واألهداف( .بيان الممارسات
الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يجب أن تكون خطة عالج إصابة الضغط مناسبة للحالة السريرية إلصابة الضغط وتتناول أهداف الرعاية .تمت مناقشة خيارات العالج المحلية إلصابات الضغط في
فصول المبادئ التوجيهية حول العناية بالجروح ,وضمادات الجروح لعالج إصابات الضغط ,والضمادات البيولوجية لعالج إصابات الضغط ,وعوامل النمو لعالج إصابات
الضغط والعوامل البيولوجية.



بالنسبة لألفراد في الرعاية في نهاية العمر أو الرعاية التلطيفية ,فكر في استخدام أداة خاصة بالسكان تم اختبار صالحيتها وموثوقيتها (على سبيل المثال ,نظام تورونتو
لتقييم أعراض الجروح) لتحديد مخاوف الفرد التي ينبغي معالجتها ,بما في ذلك األلم واإلف ارزات والرائحة والحكة والمظهر التجميلي (رأي خبير).



إذا تعذر التئام إصابة الضغط أو أن العالج ال يؤدي إلى اإلغالق  /الشفاء التام ,ففكر في أهداف الرعاية األخرى بما في ذلك تقليل حجم إصابة الضغط و  1112تحسين
نوعية الحياة  13و  /أو الحد من تأثير الجرح  13والمشاكل المرتبطة به ( على سبيل المثال ,اإلف ارزات والرائحة) ( 1112المستوى .)5

نقاش
طلب من األفراد تحديد ثالثة أهداف رعاية
كجزء من هذا الدليل اإلرشادي ,تم إجراء مسح دولي للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين لتحديد أهداف الرعاية .فرد) للمسحُ .
جدا من المستجيبين أنه ليس لديهم هدف الرعاية ؛ تسليط الضوء على أهمية المهنيين الصحيين الذين يعملون مع الفرد ومقدمي الرعاية
كحد أقصى (انظر الشكل  .)10.1حدد عدد قليل ً

غير الرسميين لتحديد االحتياجات والقيم ومواءمة أهداف الرعاية .أشارت نتائج المسح إلى أنه فيما يتعلق بمعالجة إصابات الضغط ,كان من المرجح أن يكون لدى األفراد المصابين
بإصابة ضغط هدف لتقليل حجم إصابة الضغط أكثر من تحقيق الشفاء التام إلصابة الضغط .تم تحديد إدارة األلم كهدف رعاية بشكل متكرر مثل تقليل حجم إصابة الضغط .حدد عدد
أكبر من المرضى بشكل ملحوظ مقارنة بمقدمي الرعاية غير الرسميين إدارة األلم كهدف للرعاية (الضغط < ,)0.0001مما يشير إلى أن تجربة األلم المرتبط بإصابة الضغط قد يتجاهلها
مقدمو الرعاية ( 12-11المستوى )5
الشكل  :13.1المستهلك المريض وتقديم الرعاية غير الرسمية ألهداف الرعاية 12-11

ال توجد أهداف رعاية
إدارة المشاكل ذات الصلة
إدارة األلم #
تماما من إصابة الضغط
تلتئم ً
تقليل حجم إصابة الضغط
وقف إصابات الضغط الكبير
وقف أي إصابة ناتجة عن الضغط

نسبة المستجيبين
تحديد أهداف العالج في الرعاية التلطيفية  /رعاية نهاية الحياة
افقا مع رغبات الفرد ,يمكن أن يكون عالج إصابة الضغط هدًفا للرعاية ,حتى في مراحل الرعاية التلطيفية .إذا تعذر التئام إصابة الضغط أو لم يؤد العالج إلى اإلغالق
إذا كان هذا متو ً
 /الشفاء ,فركز على أهداف لتحسين نوعية الحياة .الرجوع إلى الفصل التوجيهي السكان الذين لديهم احتياجات محددة تتعلق بإصابة الضغط للحصول على مناقشة خلفية لالحتياجات
المختلفة لألفراد في الرعاية التلطيفية مقابل رعاية نهاية الحياة.
قد يؤدي اتباع نهج متعدد التخصصات يعالج األعراض الطبية والتغذية وادارة الجروح إلى تحسين احتمالية شفاء إصابات الضغط في أماكن الرعاية التلطيفية .روجيري وآخرون ()2016
مصابا بسرطان متقدم تم إدخالهم إلى الخدمات الملطفة بالمنزل بسبب إصابة الضغط .في هذه الدراسة ,تم شفاء  ٪42.3من جميع إصابات الضغط باستخدام نهج إدارة
مشاركا
تابع 14
ً
ً
متعدد التخصصات ,مع  ٪46أخرى لديها انخفاض في حجم إصابة الضغط (المستوى  .)4سانكاران وآخرون )2015( .وجد  15أنه عندما تم توفير التثقيف حول النظافة والتغذية
واعادة الوضع لألشخاص المصابين بالسرطان الذين يتلقون الرعاية المنزلية (العدد =  ,)108تم شفاء  ٪42.9من إصابات الضغط وانخفاض حجم ( ٪23.8المستوى .)4
بعض ,وليس كل ,إصابات الضغط لدى األفراد الذين يتلقون رعاية نهاية العمر أو الرعاية الملطفة سوف تلتئم  16,17.تظل إصابات الضغط المزمنة غير القابلة للشفاء في حالة
التهابية ,مما يزيد من التدخل في إمكانية الشفاء  18.ومع ذلك ,ماساكي وآخرون )2007( .لم يجد  19فرًقا ذا داللة إحصائية لوقت التئام إصابة الضغط بين األفراد المصابين
بالسرطان وغير المصابين (المستوى  .)3قام مينايس ( 20 )2007بتحليل  36000تقييم للجروح ,تم إجراء نصفها على المشاركين والنصف اآلخر على المشاركين غير المصابين
كبير من األفراد غير المصابين بالسرطان
عددا ًا
بالسرطان .تم تقسيم المجموعتين بالتساوي إلى أولئك الذين يعانون من إصابة الضغط والذين ال يعانون من إصابات الضغط .ووجدوا أن ً
قد شفوا إصابات الضغط مقارنة مع المصابين بالسرطان ( ٪78مقابل  ,٪44ضغط =  .) 0.018كان لدى األفراد المصابين بالسرطان والجروح غير الملتئمة عوامل خطر أكبر بكثير
من أولئك الذين يعانون من جرح يلتئم (يعني  6.46مقابل  .)2.78ومع ذلك ,من المهم مالحظة أن إصابات الضغط قد ُشفيت بالفعل في  ٪44من المشاركين المصابين بالسرطان
(المستوى .)3
غالبا ما يفتقر الشخص الذي يتلقى رعاية في نهاية العمر والذي يتم إغالق أنظمته الجسدية إلى الموارد الفسيولوجية الالزمة للشفاء التام إلصابة الضغط .على هذا النحو ,قد يكون
ً
الهدف من الرعاية هو الحفاظ على حالة إصابة الضغط أو تحسينها بدالً من معالجتها  19.مع اقتراب الفرد من الموت ,قد يكون الجلد أحد األعضاء األولى التي تتعرض للخطر وقد
يفشل في النهاية مع اآلخرين13 .
في دراسة مستقبلية للمشاركين المصابين بمرض متقدم (ن =  ,)282مايدا وآخرون ( )2012وجد  21أن  ٪18.9من المشاركين المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى
و  ٪10.4من المشاركين المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية حققوا الشفاء التام قبل الموت .ومع ذلك ,فإن  ٪4فقط (مشارك واحد) مصابين بضغط من الفئة  /المرحلة
الثالثة أظهروا الشفاء التام ,ولم يحقق أي من المشاركين المصابين بالفئة  /المرحلة الرابعة أو إصابات الضغط غير المستقرة الشفاء (المستوى  .)3في دراسة مماثلة ,تمت متابعة

المقيمين في دور رعاية المسنين الذين يعانون من أمراض عضلية والذين يتلقون رعاية نهاية العمر (ن =  64 ,117منهم أصيبوا بإصابات ضغط) لتقييم الشفاء والعوامل التي ساهمت
في تطور إصابة الضغط / .إصابات الضغط في المرحلة األولى أو الثانية أو الثالثة تلتئم قبل الوفاة ( ٪29.8 ,٪46و  ٪20على التوالي) ؛ ومع ذلك ,لم يتم الشفاء من إصابات الفئة
 /المرحلة الرابعة أو إصابات الضغط غير المستقرة بحلول وقت الوفاة (المستوى .)4
وبالتالي ,في حين أن الشفاء ال يزال غير مرجح بالنسبة لبعض األفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية ,فال ينبغي افتراض أن جميع إصابات الضغط لدى األشخاص الذين يتلقون رعاية
نهاية العمر لن تلتئم .بالنسبة لألفراد الذين يتلقون رعاية في نهاية العمر ,تعد مراقبة إصابة الضغط خطوة مهمة نحو توفير الراحة وتقليل آالم الجرح ومعالجة األعراض مثل الرائحة
ار في
الكريهة واإلف ارزات .في كثير من الحاالت ,قد تتفاقم إصابة الضغط مع اقتراب الوفاة ومع تفاقم حالة الفرد .مع تدهور الحالة الجسدية للفرد ,قد يساعد تقييم إصابة الضغط األقل تكرًا

تقليل األلم للفرد.

 :10.3إجراء إعادة تقييم شاملة للفرد إذا لم تظهر إصابة الضغط بعض عالمات الشفاء في غضون أسبوعين على الرغم من العناية المالئمة بالجروح واعادة توزيع الضغط
والتغذية( .قوة الدليل = ب ,2قوة التوصية =)

ملخص الدليل
هناك دليل من دراستين من المستوى  24 23 3على أن إصابات الضغط التي تتلقى الرعاية المناسبة ستظهر عالمات الشفاء في غضون أسبوعين .أشارت إحدى الدراسات  23إلى أن
انخفاضا في الحجم يصل إلى  ٪45خالل األسبوعين األولين من العالج.
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة تظهر
ً
اعتبارات التنفيذ


توقع بعض عالمات شفاء قرحة الضغط في غضون أسبوعين ( 23,24المستوى .)3



ضبط التوقعات للشفاء في وجود عوامل متعددة تضعف التئام الجروح ( 34-23,25المستوى .)4

مناقشة األدلة
إذا لم يظهر التقدم نحو الشفاء في غضون أسبوعين ,فيجب إعادة تقييم الفرد واصابة الضغط وخطة الرعاية .تشمل العالمات العامة للشفاء انخفاض طول وعرض وعمق إصابة الضغط
فتكا (على سبيل المثال ,الندبات والتسلخ) إلى األنسجة المتجددة الصحية (على سبيل المثال ,األنسجة الحبيبية
يجيا أقل إفرًا
از ؛ والتغيرات في نوع األنسجة من األنسجة األقل ً
؛ تدر ً
ظا بشكل خاص لهذه العالمات عند إصدار حكم سريري بشأن تقدم الشفاء إلصابة الضغط.
والتكوين الظهاري) .يجب أن يكون أخصائي الصحة متيق ً
تماما كما تفعل من فرد إلى آخر.
ال توجد إجابات محددة بشأن الوقت الذي تستغرقه إصابة الضغط للشفاء ألن العوامل السياقية التي تؤثر على الشفاء تختلف من دراسة إلى أخرىً ,
فردا يعانون من  153إصابة ضغط) ,فان ريسفيك وآخرون23 )1993( .
[ )33هناك بعض األدلة على استخدام أسبوعين كمعيار لتوقع البعض .شفاء .في دراسة طولية (ن = ً 119
انخفاضا بنسبة  ٪ 45على األقل في الحجم في أسبوعين أو انخفاض بنسبة  ٪ 77في أربعة أسابيع كانت أقل احتمالية للشفاء خالل مدة
الحظ أن إصابات الضغط التي لم تظهر
ً
شهر .في هذه الدراسة ,عولجت إصابات الضغط بنسبة  ٪3من بيروكسيد الهيدروجين ,وشطف محلول ملحي ,وضماد غرواني مائي ,مع توفير أسطح دعم إعادة
الدراسة البالغة ً 15ا

توزيع الضغط واعادة الوضع فقط لألفراد الذين تلقوا هذه التدخالت قبل التسجيل في الدراسة (المستوى  .)3على الرغم من أن عالج إصابة الضغط الموصوف ال يعكس أفضل
دليال على أن الفشل في إظهار عالمات الشفاء في غضون أسبوعين هو مؤشر على أن إصابة الضغط لديها احتمالية أكبر ألخذ وقت شفاء
الممارسات الحالية ,إال أن الدراسة تقدم ً
فردا يعانون من  56إصابة ضغط) ,ارتبط االنخفاض المئوي
طويل دون مراجعة العالج في دراسة ثانية  24بما في ذلك إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن = ً 48

إحصائيا باحتمالية الوصول إلى الشفاء التام (نسبة الخطر [ CI 2.271٪HR] = 7.67, 95إلى  .25.96ضغط
في مساحة سطح إصابة الضغط في أسبوعين من العالج بشكل كبير
ً

= ( 0.01) 24المستوى .)3

أشارت الدراسات إلى أن أكبر زيادة في الشفاء من إصابات الضغط تحدث خالل األشهر الثالثة األولى ,مما يشير إلى أن عالمات التحسن يجب أن تظهر في األسابيع األولى من
العالج  24,35.وهذا مدعوم بتحليل صغير لضغط الفئة  /المرحلة الرابعة التئام الجروح (ن =  ,)10الذي أفاد بأن نسبة وقت الشفاء المستغرق للوصول إلى انخفاض في الحجم بنسبة
بناء على حجم الجرح األولي)25 .
 ٪50كانت بين  ٪26.7و ( ٪42.2االختالفات ً
المتغيرات التي تؤثر على الوقت المستغرق إلصابة الضغط للشفاء
تختلف معدالت الشفاء والنتائج وفًقا لعدد ال يحصى من العوامل .تتضمن بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدالت الشفاء ما يلي:



فئة  /مرحلة إصابة الضغط 33 – 32



الحجم األولي إلصابة الضغط 31,36-23,25



الحالة التغذوية 34-30-24



االعتالالت المشتركة 31



وجود عدوى الجرح والغشاء الحيوي (راجع فصل اإلرشادات "العدوى واألغشية الحيوية")



كفاية خطة العالج33-30-26 .

تستغرق إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية وقتًا أقل للشفاء من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة .يلخص الجدول  13.1أوقات الشفاء المذكورة في األدبيات,
ير عن أوقات الشفاء إلصابات الضغط لدى سكان دار رعاية المسنين تضمنت
بناء على الفئة  /المرحلة .تحليل لين وآخرون 32 )2007( .تقر ًا
مع مالحظة االختالفات في مدة الشفاء ً
يوما) .الحظ الباحثون أن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة
يوما على األقل (أي ,تم استبعاد إصابات الضغط التي تلتئم في أقل من ً 30
فقط إصابات الضغط التي استمرت لمدة ً 30
عالميا تقر ًيبا في غضون أسابيع قليلة ,مما أدى إلى استبعادها من التحليل وارباك النتائج اإلجمالية (المستوى  .)4في الدراسة التي أجراها بولتون وآخرون.
الثانية في هذه الدراسة تلتئم
ً
أسبوعا ,والتي كانت  ٪61من إصابات الضغط من الفئة /
( ,)2004تم اشتقاق  33مرة متوسط للشفاء من إصابات الضغط التي حققت الشفاء التام خالل مدة الدراسة التي تبلغ 12
ً
المرحلة الثانية و  ٪36من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (الضغط < 0.001بين الفئة  /المراحل) ( 33المستوى .)4

الجدول  :13.1أوقات الشفاء من إصابات الضغط المذكورة في األدبيات (متوسط األيام ,ما لم يذكر خالف ذلك)
اإلعداد السريري

الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة

الفئة  /المرحلة الثانية

رعاية المسنين ( 32المستوى (4

51 - 52

140 - 150

رعاية المسنين والرعاية الحادة والرعاية المجتمعية ( 33المستوى (4

31 ± 41

62 ± 54

رعاية المسنين ( 31المستوى (3

CI 27-36)٪46 (95

رعاية المسنين والرعاية الحادة والمجتمعية

18

رعاية ( 27المستوى (3

متوسط CI 20.47 - 25.37 ٪95[ 22.9

أيضا على الوقت المستغرق للشفاء .في دراسة بأثر رجعي على  774من كبار السن يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية (العدد =
يؤثر الحجم األولي إلصابة الضغط ً

يوما ( ٪95المجال العددي للثقة [ المجال العددي للثقة  42إلى  .)50حدد تحليل البقاء
 ,)774كان متوسط الوقت الالزم للشفاء من إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ً 46
ق
يوما
على قيد الحياة ثنائي المتغير أن الحجم األولي إلصابة الضغط كان مرتب ً
طا بشكل كبير بالوقت للوصول إلى الشفاء التام ,مع إصابات ضغط صغيرة (< 1سم  )2تستغر ً 33
ق
يوما) واصابات ضغط كبيرة (>  4سم  )2تستغرق 73
يوما ( CI 41 ٪95إلى ً 66
يوما) ,متوسطة (>  1إلى  4أيام)  )cm2إصابات الضغط تستغر ً 53
( CI 27 ٪95إلى ً 36
طا بحجم إصابة الضغط ,مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية
أيضا أن الشفاء كان مرتب ً
يوما ( CI ٪95غير مثبتة) ( 31المستوى  .)3باليس وآخرون الحظ (ً 27 )5 1 20
ً

يوما مقابل
لمساحات أقل من  3.1سم  2بمتوسط أوقات شفاء أقصر بشكل ملحوظ
ً
يوما CI 1.6 ٪95 ,إلى ً 21.8
إحصائيا من تلك الموجودة في مناطق األسطح األعلى (ً 19.2
يوما ,الضغط <( 0.001) 27المستوى  .)3في دراسة طولية بواسطة إدسبيرغ  (201 1) 36استراتيجيات التحقيق للتنبؤ بأوقات التئام
يوما CI 26.4 ٪95 ,إلى ً 35.6
ً 31.0

يوما) .كان حجم إصابة الضغط عند خط األساس مؤش اًر
الجروح ,تم تقييم إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة ً
يوميا لمدة عشرة أيام ثم أسبوعياً حتى نهاية الدراسة (ً 42
طا بشكل كبير بحجم إصابة الضغط األولي
مهماً على وقت الشفاء (ضغط =  ,) 0.023مع إصابات الضغط األصغر التي تستغرق وقتًا أقل للشفاء .كان متوسط الشفاء اليومي مرتب ً

(ع = ( 36 )0.3537المستوى  .)4براون وآخرون 25 )2000( .الحظ وجود ارتباط قوي بين حجم إصابة الضغط األساسي ومعدالت الشفاء إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة
الرابعة (االرتباط المشترك الفعال =  ,)0.806ولكن مع تضمين عشرة إصابات ضغط فقط ,ال يمكن استخالص استنتاج من هذا التحليل (المستوى .)4
تشير الدراسات التي أبلغت عن تأثير األمراض المصاحبة والحالة التغذوية على أوقات الشفاء إلى نتائج مختلطة 30 28 2427 .في تحليل البقاء على قيد الحياة ثنائي المتغير الذي
أجراه بيرجستروم وآخرون 31 , )2008( .من األمراض المصاحبة والحالة التغذوية التي ارتبطت بشكل كبير بالوقت الستكمال الشفاء من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية
تضمنت الوذمة المحيطية (ضغط =  ,) 0.006ودرجة ح اررة أعلى من  100درجة فهرنهايت ( 37.7درجة مئوية ؛ الضغط < ,)0.001االنفعاالت (الضغط < ,)0.001وجود مشاكل
في تناول الطعام عن طريق الفم (الضغط < )0.001والسمنة (ضغط =  .) 0.03حاالت المرض المشتركة األخرى ,بما في ذلك ضعف اإلدراك ,وضعف القدرة على أداء أنشطة الحياة
إحصائيا بأوقات الشفاء (الكل ( p> 0.05) 31المستوى  . )3النمذجة
اليومية ( ,)ADLsومستويات الكرياتينين واأللبومين ,وداء السكري أو قصور القلب ,لم تكن مرتبطة بشكل كبير
ً
التي قدمها فان  Rijswijkوآخرون 24 )1994( .التي تضمنت  56إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة الحظت أن الحالة التغذوية السيئة عند خط األساس كانت مرتبطة
طا
يوما) مرتب ً
بشكل كبير باحتمالية أقل للوصول إلى الشفاء التام ( ٪HR = 0.21, 95المجال العددي للثقة  .052إلى  ,0.85ضغط =  .) 0.02كان التماسك (متوسط ً 9.1 ± 54
يوما ,ضغط = ( 0.047) 24المستوى  .)3في بيئة رعاية المسنين ,بليس وآخرون .وجد (28 )2017
ً
أيضا بالشفاء بشكل أسرع من وجود ارتباك أو ارتباك (متوسط ً 28.7 ± 139

طا بشكل كبير باحتمالية أقل للشفاء في تحليل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة (العدد =  .)10861باإلضافة إلى ذلك ,تم تحديد
أن عجز ايه دي ال كان مرتب ً
المجموعة العرقية  /اإلثنية للفرد على أنها مرتبطة بشكل كبير بالشفاء .كان لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة معدالت شفاء أقل من المتوقع مقارنة بأولئك ذوي البشرة الفاتحة (المستوى .)3
باليس وآخرون ( )2015أبلغ  27عن تحليل ثنائي المتغير بما في ذلك  270إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية لم تجد أي عالقات ذات داللة إحصائية بين أوقات الشفاء
ومرض السكري والعالج بالستيرويد واإلصابة بمرضين مصاحبين أو أكثر (المستوى  .)3وهكذا ,فإن األمراض المصاحبة التي تم تحديدها على أنها تؤثر على أوقات الشفاء تختلف عبر
الدراسات ,وقد تكون مرتبطة بالرعاية السريرية ,وشدة إصابات الضغط ,واختيار المتغيرات المشتركة المدرجة في كل تحليل.
تقييم ضغط القرحة ومراقبتها
 :10.4قم بتقييم إصابة الضغط في البداية وأعد التقييم أسبوعياً على األقل لرصد التقدم نحو الشفاء( .بيان الممارسات الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


مع كل تغيير ضمادة جرح ,الحظ إصابة الضغط بحثًا عن العالمات التي تشير إلى ضرورة تغيير العالج (على سبيل المثال ,تحسين الجرح ,تدهور الجرح ,تغيرات في
اإلف ارزات ,عالمات العدوى أو مضاعفات أخرى) (رأي الخبراء).



معالجة عالمات تدهور الجرح على الفور (رأي خبير).



استخدم نتائج تقييم إصابة الضغط لتطوير التدخالت التي من شأنها تعزيز الشفاء على أفضل وجه ,ولتقييم فعالية هذه التدخالت بمرور الوقت (رأي الخبراء).



وفقا للتوقعات (على سبيل المثال ,خزعات األنسجة) (رأي الخبراء).
ضع في اعتبارك المزيد من التحقيقات التشخيصية ألنسجة سرير الجرح عندما ال يتقدم الشفاء ً



قم بتوثيق تقييم إصابة الضغط بطريقة تتيح المقارنة المستمرة لتحديد تقدم الجرح نحو االلتئام (انظر أدوات مراقبة التئام إصابة الضغط أدناه).



علم المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين لمراقبة حالة إصابات الضغط الخاصة بهم وتحديد العالمات واألعراض التي يجب إبالغ أخصائي الصحة (على سبيل المثال,
عالمات العدوى المحلية والنظامية) (رأي الخبراء).

نقاش
ُينصح بفترة أسبوعين لتقييم التقدم نحو الشفاء .ومع ذلك ,فإن التقييمات األسبوعية أو بشكل متكرر أكثر إذا تمت اإلشارة إليها سريرًيا ,توفر فرصة لألخصائي الصحي لتقييم إصابة
وفقا لذلك .يجب أن يكون المهني الصحي الذي يقوم بتقييم إصابة الضغط مدرًبا بشكل
الضغط بشكل أكثر
انتظاما ,واكتشاف المضاعفات في أقرب وقت ممكن ,وتعديل خطة العالج ً
ً
قادر على تقييم تقدم الجرح نحو االلتئام.
مناسب إلجراء تقييم الجرح ,وأن يكون على دراية بالتشريح في المنطقة المصابة وأنواع األنسجة ويكون ًا

نادر (على سبيل المثال ,في إصابات
تقييما لحجم إصابة الضغط والخصائص الفيزيائية ,وكالهما تمت مناقشتهما بمزيد من التفصيل في هذا الفصلً .ا
يتضمن تقييم إصابة الضغط
ً
تعقيدا أو تلك التي فشلت في الشفاء على مدى فترة طويلة) ,قد تكون هناك حاجة إلجراء تحقيقات تشخيصية إضافية .يمكن أن تساعد خزعات األنسجة في التشخيص
الضغط األكثر
ً
التفريقي (على سبيل المثال ,في حالة االشتباه في وجود ورم خبيث) ويمكن أن تحسن فهم عملية الشفاء وامكانية الشفاء .تنبئ مستويات التعبير التفاضلي لبروتينات الجرح المحددة التي

بروتينا للجرح في أجزاء مختلفة
يتم فحصها بواسطة مطياف الكتلة والمقايسات الدقيقة المتعددة بالتئام الجرح .في دراسة طولية ,حدد  37فروًقا ذات داللة إحصائية في مستويات 21
ً
أسرة
(محيطي مقابل داخلي) من نسيج الجرح بين إصابات الضغط التي تلتئم وتلك التي لم تلتئم .على سبيل المثال ,كانت إيزوزيمات بيروفات كيناز  /في مستويات منخفضة في محيط ّ
إصابة الضغط مقارن ًة بالجزء الداخلي من الجرح السرير .شوهدت الكيراتين ,النوع الثاني من الهيكل الخلوي والكيراتين ,والنوع األول الهيكل الخلوي  ,14وبروتينات الكالسيوم الرابطة
 , S100 A7ووحدة الهيموغلوبين الفرعية ألفا ,ووحدة الهيموغلوبين الفرعية في مستويات أعلى في محيط قاع الجرح مقارنة بالداخل سرير الجرح (المستوى  .)5وبالمثل ,فإن تافيرنا
المعدل بالكالسيوم بين إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة التي لم تُشف ولم تُشف .على سبيل المثال ,كان
واخرون أظهر ( 38 )5 201مالمح مختلفة من البروتين
ّ
الكالغرانولين أ أكثر قابلية لالكتشاف في الجروح التي ال تلتئم ولكن ليس في الجروح التي تلتئم (المستوى .)5

يمكن أن تتغير حالة إصابة الضغط بسرعةُ .يشار إلى التحسن أو التدهور من خالل التغيير في أبعاد إصابة الضغط ,أو جودة األنسجة أو مستويات إفراز الجرح ,أو عالمات العدوى
(انظر الفصل التوجيهي "العدوى واألغشية الحيوية") أو أي مضاعفات أخرى ,كلها مؤشرات على فعالية خطة العالج الحالية .يجب معالجة عالمات التدهور على الفور .يجب تزويد
األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط و  /أو مقدمي الرعاية غير الرسميين ,خاصة أولئك الموجودين في المجتمع الذين لديهم اتصال متكرر مع أخصائي صحي ,بمعلومات حول
مسار الشفاء المتوقع .يجب أن يكون األفراد على دراية بكيفية التعرف على عالمات الشفاء أو التدهور في إصابة الضغط وتنبيههم إلى العالمات واألعراض التي ينبغي لفت انتباه
أخصائي الصحة إليها39,40 .
تقييم ومراقبة حجم إصابة الضغط

 :10.5حدد طريقة موحدة ومتسقة لقياس حجم إصابة الضغط ومساحة السطح لتسهيل مقارنات ذات مغزى لقياسات الجرح عبر الوقت( .قوة الدليل = ب ,2قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أشارت األدلة من دراستين من المستوى  4بجودة متوسطة  41ومنخفضة إلى أن طرق تتبع الجرح تحقق نتائج مماثلة لطرق المسطرة لحساب حجم إصابة الضغط .أظهرت األدلة
المستمدة من دراسة منخفضة الجودة على المستوى  43 4أن طريقتين مختلفتين لتتبع محيط الجرح وحساب مساحة سطح الجرح حققت نتائج مختلفة بشكل كبير بالنسبة لمساحة سطح
الجرح ؛ ومع ذلك ,كانت كلتا الطريقتين متساويتين في الفعالية في مراقبة التغيير في حجم الجرح بمرور الوقت .تشير هذه الدراسات إلى أن طرق قياس الجرح المختلفة مقبولة ولكن
استخدام نفس التقنية للقياسات المتكررة أمر مهم.
اعتبارات التنفيذ


نظف الجرح قبل قياس السطح أو التحقق من العمق أو التقويض أو حفر األنفاق (رأي خبير).



استخدم تقنية التعقيم القياسية  /التقنية النظيفة (بدالً من تقنية التعقيم الجراحية) لقياس معظم إصابات الضغط .يجب أن تكون المساطر التي تالمس سطح الجرح نظيفة
وذات استخدام واحد لتجنب انتقال التلوث من الكائنات الحية الدقيقة .يجب أن تكون األدوات أو المسحات التي تسبر العمق أو التقويض أو حفر األنفاق معقمة (رأي
الخبراء) .راجع المسرد للتعرف على تعريفات التعقيم.



استخدم تتبع الجرح بدالً من طريقة المسطرة إذا كانت إصابة الضغط غير منتظمة الشكل ( 45 ,44 ,42المستويان  3و .)4



ضع الفرد في وضع محايد ثابت لقياس الجرح (رأي الخبراء).



توثيق موقف الفرد أثناء قياس إصابة الضغط لتمكين التكرار أثناء القياسات المتكررة (رأي الخبراء).



يجب توخي الحذر لتجنب التسبب في تلف األنسجة عند فحص عمق طبقة الجرح أو تحديد مدى التقويض أو النفق (رأي الخبراء).



يجب تدريب المهنيين الصحيين الذين يقومون بقياس الجرح الرقمي والتصوير لتقييم ومراقبة االلتئام بشكل مناسب على استخدام المعدات (رأي الخبراء).



قم بتوثيق قياسات الجرح بطريقة تتيح المقارنة المستمرة لتحديد تقدم الجرح نحو االلتئام .يجب استخدام أدوات صالحة وموثوقة لمراقبة التغيير في حجم إصابة الضغط (انظر
أدوات مراقبة عالج إصابة الضغط أدناه).

مناقشة األدلة
القياس الكمي إلصابة الضغط هو الطريقة األكثر دقة لتقييم حجم الجرح ,بما في ذلك مساحة السطح والحجم .تسمح إعادة التقييم المنتظمة باستخدام نفس طريقة القياس بإجراء تقييم
موضوعي للتقدم نحو الشفاء .بالنسبة للممارسة السريرية ,يجب اختيار طريقة قياس الجرح التي توازن بين الصالحية والموثوقية والمنفعة السريرية واستخدامها باستمرار .ألغراض البحث,
قد يكون من المستحسن استخدام طريقة كثيفة العمالة لقياس الجرح لمزيد من الدقة.
تشير األدلة التي تقارن تقنيات قياس الجرح المختلفة إلى وجود عالقة جيدة إلى ممتازة بين الطرق المختلفة لقياس حجم الجرح وعمقه .في الدراسات التي يوجد فيها تناقض بين القياسات
متسقا بين الطرق .وبالتالي ,فإن استخدام طريقة موحدة ومتسقة لقياس إصابة الضغط
الفردية التي يتم إجراؤها باستخدام طرق مختلفة ,كان تقدير التغيير في حجم الجرح بمرور الوقت
ً
هو ضرورة أكبر من االختيار بين تقنيات القياس المختلفة.
بناء على الموقع
من الممكن تشويه األنسجة الرخوة مع وجود اختالفات في تحديد الموضع مما يؤدي إلى قياس أكبر أو أصغر
ً
اعتمادا على موقف الفرد .يؤدي اختيار موضع محايد ً
التشريحي إلصابة الضغط إلى زيادة دقة القياس .يؤدي استخدام نفس الوضع للتدابير المتكررة إلى زيادة االتساق .على سبيل المثال ,قد يكون من المفيد مالحظة أنه تم قياس إصابة
الضغط العجزي مع استدارة الفرد بزاوية  90درجة على وركه مع تمديد ساقيه .يمكن أن يؤدي انثناء الساق والتغيرات في زاوية الدوران إلى تشويه األنسجة وتؤدي إلى قياسات مختلفة
جدا.
ً
تقنيات قياس حجم إصابة الضغط و  /أو مساحة السطح تتضمن تقنيات قياس إصابة الضغط الشائعة االستخدام:


يدويا (طريقة المسطرة) باستخدام طريقة متسقة (على سبيل المثال ,المحور من الرأس إلى أخمص القدمين للطول والعمودي عند  90درجة
قياس طول وعرض الجرح ً



تتبع محيط الجرح على فيلم خالت شفاف



التقاط صورة رقمية للجرح وتتبع محيط الجرح

للعرض)



قياس المسطح بمساعدة الكمبيوتر باستخدام صورة رقمية وبرامج محوسبة للجرح لتتبع أو قياس محيط الجرح.

باستخدام طريقة المسطرة ,يتم تقدير مساحة سطح الجرح بضرب الطول في عرض الجرح .باستخدام أي من طريقتين التعقب ,يتم حساب مساحة سطح الجرح باستخدام مقياس الرسم
اليدوي أو الرقمي.
تفترض طريقة المسطرة أن الجرح هو الشكل القياسي .طريقة المسطرة بشكل عام تبالغ في تقدير مساحة السطح بنسبة  ٪10إلى  46 ,٪44مع زيادة الدقة كلما زاد حجم الجرح .طريقة
المسطرة التي تعطي أقل تقدير ألشكال الجرح المختلفة هي قياس أطول طول إلصابة الضغط من الرأس إلى أخمص القدمين ,وأطول عرض من جانب إلى جانب ,متعامد (عند 90
درجة) على الطول .أطول فترة إصابة بالضغط (بغض النظر عن االتجاه) والعرض العمودي أكثر حساسية في مراقبة الجروح ذات األشكال والتكوينات المتغيرة ؛ ومع ذلك ,فإن هذه
تباينا في اختيار أطول طول (المستوى .)4
الطريقة تزيد من خطر المبالغة في التقدير ,ومن المحتمل أن تقدم ً
كاتلر وآخرون 42 )1993( .مقارنة طريقة المسطرة ,والقياس بمساعدة الكمبيوتر من آثار أفالم األسيتات ,والقياس بمساعدة الكمبيوتر من صور الجرح الرقمية .تم إجراء القياسات
أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع على إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن =  .)17كان هناك ارتباط قوي (ارتباط فعال>  ,0.94ع =  )0.01بين طرق القياس لتحديد
مساحة سطح الجرح .كان متوسط الفرق في مساحة السطح  1.5سم  2فقط ,مع زيادة طفيفة في تقدير المساحة باستخدام طريقة المسطرة (المستوى  .)4وجدت دراسة أخرى أن هناك
نطاًقا من الدقة لجميع تقنيات قياس الجروح ,خاصة عند قياس الجروح ذات الشكل غير المنتظم ,مما يشير إلى أن طرق القياس المختلفة مناسبة بشكل أفضل ألشكال الجرح المختلفة
 44.بيلجين وآخرون 45 )2013( .أكد هذه النتائج .في دراستهم ,تم تصنيف  80 45إصابة ضغط على أنها أكبر وذات شكل غير منتظم أو أصغر ومستديرة  /بيضاوية .تم قياس
جميع إصابات الضغط باستخدام طريقة المسطرة ,وتتبع جرح غشاء األسيتات مع الحساب اليدوي لمنطقة الجرح ,وثالثًا ,تتبع الجرح من األسيتات باستخدام القياس الرقمي .كان هناك
ارتباط قوي بين الطرق الثالثة عند قياس شكل الجروح بانتظام (معامل االرتباط داخل الصف =  ) 0.95مقارنة عند مقارنة الجروح غير المنتظمة (معامل االرتباط داخل الصف =
تقدير أكثر دقة لمساحة السطح عند قياس إصابة ضغط غير منتظمة الشكل 45 – 44 - 42.
( 0.75) 45المستوى  .)3يوفر تتبع الجروح وقياس المسطح ًا
قارنت دراسة قائمة على المالحظة  43تتبع الجرح على فيلم شفاف من األسيتات بتتبع الجرح الرقمي (أي تتبع صورة إلصابة الضغط) لتحديد مساحة سطح الجرح من الفئة  /المرحلة
مختلفا بشكل كبير بين طريقتي القياس
الثانية أو إصابات الضغط األكبر (ن =  .)20بكلتا الطريقتين ,تم استخدام نفس البرنامج لحساب منطقة الجرح .كان حساب مساحة الجرح
ً

أيضا إلى أن كلتا الطريقتين متساويتين في الدقة في قياس التحسن بمرور الوقت ,مع عدم وجود فرق كبير في حساب تحسن الجرح على
(الضغط < .)0.0001ومع ذلك ,أشارت النتائج ً
مدى أسبوع واحد (ضغط =  .) 0.9429لم تتضمن أي من الطريقتين النظر في التقويض في حساب منطقة الجرح (المستوى  .)4في الدراسة التي أجراها كاتلر ( , )1993أنتجت آثار
الجروح من الصور نتائج متغيرة أكثر من كلتا تقنيات القياس األخرى (المستوى  .)4وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة أجريت في التسعينيات ,ومنذ ذلك الحين تقدمت تكنولوجيا
مناسبا ,يكون هناك موثوقية عالية فيما بين الجروح وداخلها لتعقب الجروح التجارية,
التصوير الفوتوغرافي بشكل ملحوظ .أظهرت الدراسات أنه عندما يتلقى المهنيون الصحيون تدر ًيبا
ً

والتصوير الرقمي ومعدات قياس التخطيط ( 49-47كل المستوى .)4
تقنيات قياس عمق إصابة الضغط وانشاء األنفاق والتقويض

مسبقا (بمحلول ملحي أو معقم عادي) إلى نقطة المقاومة
عادة ما يتم قياس عمق إصابة الضغط وقياس مناطق النفق والتقويض من خالل اإلدخال اللطيف للغاية ألداة قطنية مبللة
ً
اللطيفة .يتم بعد ذلك وضع عالمة على أداة التثبيت عند نقطة تلبيتها لمستوى الجلد ,ثم يتم إزالتها وامساكها بجانب المسطرة لتحديد قياس العمق .تتضمن الطرق األخرى لقياس العمق

والتقويض ملء تجويف الجرح (على سبيل المثال ,بمادة انطباع مرنة أو سائل معقم) لتحديد الحجم.
كاتلر وآخرون )1993( .مقارنة بين طريقتين مختلفتين لتحديد عمق إصابة الضغط  -انطباع الجرح باستخدام مادة غرواني مائي وتقنية القياس اليدوي القياسية .تم إجراء القياسات
أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع على إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن =  .)17كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين النتائج التي تم الحصول عليها من الطريقتين ( = r
 .)0.892أنتجت تقنية االنطباع بشكل عام نتائج أصغر قليالً لحجم الجرح في إصابات الضغط األكبر (>  10سم ( 42 )2المستوى .)4
شخصا يعانون من إصابات الضغط ,عن طريقة لقياس تقويض الجرح .تم قياس التقويض باستخدام مسبار في أربع نقاط من الجرح تقابل
أفادت إحدى الدراسات ,التي أجريت على 30
ً
 3و  6و  9و  12على وجه الساعة ,مع وضع  12على رأس المريض) .تم اإلبالغ عن موثوقية ممتازة بين الطبقات (معامل  ٪[ICC] = 0.996 (95المجال العددي للثقة  .992إلى
 )0.999وموثوقية داخل (معامل االرتباط داخل الصف =  0.996٪ 0.998, 95إلى  ,)0.999مع وجود قياسات لكليهما تقع ضمن هامش خطأ يبلغ  0.3سم تقر ًيبا  ٪ 80من
الوقت لمقاييس الموثوقية ( 50المستوى .)4

أتاحت التطورات التكنولوجية تطوير أجهزة قياس الجروح بمساعدة الليزر أو األشعة تحت الحمراء لقياس الجرح ثنائي وثالثي األبعاد .تم نشر بيانات الموثوقية والصالحية لبعض هذه
األنظمة ,ولكن ليس كلها 54-51 47 43 .يجب على األطباء فحص بيانات الموثوقية والصالحية المتاحة قبل اعتماد أي نظام من هذا القبيل.

تقييم ومراقبة خصائص إصابة الضغط
 :10.6تقييم الخصائص الفيزيائية لسرير الجرح والجلد المحيط واألنسجة الرخوة في كل تقييم إصابة الضغط( .بيان الممارسات الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


تقييم وتوثيق الخصائص الفيزيائية إلصابة الضغط ,بما في ذلك:



الموقع التشريحي



الفئة  /المرحلة



الحجم ومساحة السطح (انظر التوصية )2 .10



نوع (أنواع) األنسجة



اللون



حالة األنسجة



حواف الجرح



الجيوب األنفية وتقويضها وحفرها



إفراز



الرائحة (رأي خبير).



بالنسبة للفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة واصابات الضغط غير المستقرة لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة ,أعط األولوية لتقييم ح اررة الجلد والحنان والتغيرات في تناسق
األنسجة المحيطة واأللم .تتم مناقشة استراتيجيات تقييم الجلد واألنسجة بالتفصيل في الفصل التوجيهي تقييم الجلد واألنسجة.



ضع في اعتبارك استخدام أدوات  /مقاييس تقييم الجروح الصالحة والموثوقة لتوجيه النتائج وتوثيقها وتقييم خصائص الجرح ومراقبة تقدم الشفاء (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك استخدام التصوير الرقمي التسلسلي لتوثيق حالة الجرح ومراقبة تقدم االلتئام (رأي خبير).



قم بتضمين تقييم أللم الجرح في كل تقييم إلصابة الضغط .راجع فصل الدليل اإلرشادي تقييم األلم وعالجه لمزيد من اإلرشادات في هذا المجال.

نقاش
يستخدم الحكم السريري لتقييم الخصائص الفيزيائية إلصابة الضغط .توفر هذه الخصائص مؤش ار على حالة إصابة الضغط وتقدمها نحو الشفاء .تشمل عالمات الشفاء تقليل كمية
أيضا عالمات تدهور الجرح (على سبيل المثال ,بسبب العدوى) التي
اإلف ارزات وتقليل حجم الجرح وتحسين نسيج سرير الجرح .يمكن أن يحدد تقييم الخصائص الفيزيائية إلصابة الضغط ً

تتطلب إعادة تقييم خطة العالج .تتم مناقشة تقييم وعالج العدوى في الفصل التوجيهي "العدوى واألغشية الحيوية".

تماما كما قد ال يتم اكتشاف إصابات الضغط
قد يكون من الصعب اكتشاف االحمرار االلتهابي الناتج عن التهاب النسيج الخلوي وتلف األنسجة األعمق لدى األفراد ذوي البشرة الداكنةً .
من الفئة  /المرحلة األولى واصابات األنسجة العميقة في الجلد السليم في األشخاص ذوي البشرة الداكنة 62-55 ,المدى الكامل وشدة الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة ,وغير القابلة
للتثبيت ,قد يتم التغاضي عن إصابات الضغط دون إجراء شامل تقييم الجلد المحيط (أو عندما يكون ذلك غير ممكن أو نقي ,الجلد على الجانب اآلخر من الجسم) .قد يتم تأخير
مؤلما إلى وجود عدوى أو التهاب النسيج
تشخيص وعالج التهاب النسيج الخلوي و  /أو تقويضه أو تفويته مع تقييم الجلد المحيط .قد يشير الجلد الدافئ المشدود الذي يكون رقيًقا أو ً
الخلوي أو تقويض  /نفق في إصابة الضغط المجاورة.
غالبا ما يكون المهنيون الصحيون ذوو الخبرة بارعين في مراقبة التقدم نحو التئام الجروح ؛ ومع ذلك ,هناك مجال للتنوع عندما يقوم العديد من المهنيين الصحيين (أو أولئك الذين لديهم
ً
تقييما أكثر دقة إلصابة الضغط ,كما هو موضح أدناه .عند االعتماد على الحكم
خبرة أقل) بتقييم إصابة الضغط بمرور الوقت .قد يحقق استخدام أداة  /مقياس تقييم إصابة الضغط ً
السريري لتقييم التقدم نحو الشفاء ,يجب أن يكون هناك توثيق واضح واتصال مستمر بين مختلف المهنيين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للفرد.

أدوات لمراقبة الشفاء من إصابات الضغط
 :10.7مراقبة تقدم الشفاء من إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

 :10.8ضع في اعتبارك استخدام أداة تم التحقق من صحتها لمراقبة شفاء إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب ,2قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أظهرت الدالئل المستمدة من دراسة متوسطة الجودة على المستوى  4أن تقييم إصابة الضغط باستخدام أداة المراقبة لم يكن له سوى عالقة منخفضة بالحكم السريري .ومع ذلك ,قدمت
كبير بين نفس األداة والحكم السريري عند تقييم الجروح الحادة والمزمنة .إحدى الدراسات ذات الجودة المتوسطة  65واثنتان منخفضة
طا ًا
دراسة أخرى  64أدلة غير مباشرة تظهر ارتبا ً
الجودة  67 66أظهرت دراسات المستوى  3أن النتيجة على أداة مراقبة إصابة الضغط مرتبطة بما إذا كانت إصابة الضغط ستشفى في النهاية أم ال .يبدو أن النتائج في األسابيع من 0

دليال على اإلحصاءات الموثوقية لمختلف أدوات مراقبة إصابة الضغط.
إلى  5أكثر داللة على الشفاء النهائي .قدمت دراسات المستوى ً 71-68 4
اعتبارات التنفيذ


قارن نتائج التقييم مع التقييمات السابقة إلصابة الضغط لمراقبة التقدم نحو الشفاء (رأي الخبراء).



استخدم النتائج المستخلصة من تقييمات إصابات الضغط واالتجاهات المحددة في المراقبة بمرور الوقت لتوجيه العالج (رأي الخبراء).



مع وجود عالمات التدهور أو توقف الشفاء ,قم بإجراء إعادة تقييم شاملة للفرد واصابة الضغط وبيئة الشفاء وضبط خطة عالج إصابة الضغط وفًقا لذلك .مع استمرار الفشل
في الشفاء ,ضع في اعتبارك تقنيات التشخيص المتقدمة (على سبيل المثال ,خزعة األنسجة) ومدى مالءمة اإلحالة (على سبيل المثال ,اإلحالة لمراجعة جراحية) (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
ضعيفا بين الحكم السريري
طا
تم تصميم أدوات  /مقاييس تقييم إصابة الضغط للمساعدة في تقييم التقدم في التئام إصابات الضغط .جورج سانتيلوس وآخرون )2009( .وضع  63ارتبا ً
ً
تقييما) مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة.
للمهنيين الصحيين ودرجات مقياس الضغط للشفاء  © (K = 0.11إلى  )0.32في تقييم ً 48
فردا (إجمالي ً 370
بالنظر إلى االرتباطات القوية التي تم إنشاؤها بين درجات مقياس الضغط للشفاء © والنتائج الموضوعية (على سبيل المثال ,تتبع الجروح) ,تقترح الدراسة  67,72توخي الحذر عند
االعتماد على الحكم السريري وحده لتقييم تقدم الجرح .ومع ذلك ,أفادت دراسة حديثة بوجود ارتباط كبير ( )K = 0.97بين درجات مقياس الضغط للشفاء © والحكم السريري عندما تم
مشاركا لديهم إصابة ضغط) تم تقييمها من خالل رعاية الجروح ذات الخبرة ممرضات ( 64المستوى  .)5لذلك,
تقييم الجروح الحادة والمزمنة من مسببات مختلطة ( ٪ 2فقط من 541
ً
يصعب الوصول إلى استنتاجات بشأن دقة الحكم السريري وحده.
تم اإلبالغ عن أدوات  /مقاييس تقييم ومراقبة إصابة الضغط الشائعة التي تم اختبارها للتأكد من صحتها و  /أو موثوقيتها في الجدول  .13.2توفر هذه األدوات  /المقاييس األساس
حسابا لنتيجة التقييم اإلجمالية التي يمكن استخدامها لمراقبة التقدم العام نحو الشفاء.
لتقييم منظم يتضمن مجموعة من خصائص الجرح .تتضمن جميع األدوات أدناه 76-73
ً
الجدول  :13.2أدوات تقييم ومراقبة إصابة الضغط
إصابة الضغط
محددة

وصف االداة

تصميمR73

نعم

 7عناصر مسجلة على مقاييس رقمية /

أداة تقييم الجروح بيتس جنسن

نعم

عنصر ( 13خاصية جرح تم تسجيلها على
ًا
15
مقياس ليكرت وعناصر  2غير مسجلة)

الخصائص السيكومترية


ارتباط قوي مع ( BWATكفاءة ارتباط ارتباطية =



اإلحصاءات الموثوقية عند تقييم الجروح السريرية,

70 )0.91

وصفية تتحد لتنتج درجة خطورة إجمالية

r = 0.9170


اإلحصاءات الموثوقية عند تقييم الجروح المصورة,



تراوحت اإلحصاءات الموثوقية عند تقييم الجروح

r = 0.9470

السريرية ,معامل االرتباط داخل الصف = من

 0.7868إلى 0.9269


تراوحت موثوقية الطبقة الداخلية عند تقييم الجروح
السريرية ,معامل االرتباط داخل الصف = من

 0.8968إلى 0.9969


ارتباط متوسط مع فئة  /مرحلة إصابة الضغط ( r
= 0.55,ضغط = 0.001) 77



عالقة قوية مع مقياس الضغط للشفاء © ,مع
زيادة االرتباط في القياسات المتكررة بمرور الوقت

( r = 0.72إلى 66 )0.95
مقياس ضغط القرحة للشفاء( مقياس الضغط

نعم

 3عناصر مسجلة بمقاييس رقمية  /وصفية

أداة مراقبة قرحة ضغط الحبل الشوكي

نعم

 7عناصر مسجلة على مقاييس رقمية /

للشفاء ©) 75



مجموع نقاط مقياس الضغط للشفاء © يوضح



عالقة جيدة مع اقتفاء أثر الجرح (ص = ,0.63



ارتباط قوي مع أداة تقييم الجروح بيتس جنسن ,مع

 ٪31التباين في إصابة الضغط بمرور الوقت 67

تتحد لتنتج مجموع إجمالي للشفاء

ع = 72 )0.01

زيادة االرتباط في القياسات المتكررة بمرور الوقت

( r = 0.72إلى 66 )0.95
(SCI-PUMT) 76



اإلحصاءات الموثوقية عند تقييم الجروح السريرية,



موثوقية الطبقة الداخلية عند تقييم الجروح

r = 0.7978

وصفية تتحد لتنتج درجة خطورة إجمالية

السريرية r = 0.81 ,إلى 0.9978

تم تطوير أداة التصميم  -ار من قبل الجمعية اليابانية لقرحة الضغط كطريقة للتمييز الدقيق لمعدالت شفاء إصابات الضغط .األداة ,وهي نسخة منقحة من أداة التصميم األصلية ,تسجل
مدى خطورة إصابة الضغط وتراقب عملية الشفاء .يتضمن مقياس التصميم  -ار سبعة مقاييس لتقييم العمق واإلف ارزات والحجم وااللتهاب  /العدوى واألنسجة الحبيبية واألنسجة الميتة
شهر إلنشاء ترجيح لكل
والتقويض .تم تطوير أداة التصميم األصلية باستخدام عملية إجماع .تم تطوير مراجعة التصميم  -ار في دراسة تنبؤية مستقبلية قدرت احتمالية الشفاء في ً 12ا

عنصر في التصميم  -ار إلنشاء تصنيفات شدة لألداة 79 .تم اإلبالغ عن اإلحصاءات الموثوقية على أنها عالية لألفراد المقاييس الفرعية لـ التصميم  -ار  71وللحصول على درجة
خطورة التصميم  -ار اإلجمالية 71 70 ,عند استخدامها من قبل المتخصصين الصحيين المدربين  71 70يرتبط التغيير اإليجابي بنقطة واحدة على األقل في درجة التصميم  -ار
يوما ( 65المستويات  3و .)4
بشكل كبير بالتئام الجروح الكامل في غضون ً 30
تم تطوير مقياس الضغط للشفاء © بواسطة اللجنة االستشارية الوطنية لقرحة الضغط (الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية ,اآلن الهيئة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط)
كطريقة لمراقبة شفاء إصابات الضغط .باستخدام قواعد البيانات البحثية الحالية ,تم إجراء تحليل للمكونات الرئيسية لتحديد العوامل األكثر تنبؤية للشفاء من إصابة الضغط أو تدهورها.
ثالثة عوامل (الطول بالعرض ,وكمية اإلفراز ,ونوع النسيج السائد) فسرت  ٪39من التباين في األسابيع  0إلى  6لعينة دراسة واحدة ,و  ٪57من تباين الشفاء من األسابيع  0إلى 12
نظر لوجود عناصر محدودة على األداة ,ال يوفر مقياس الضغط للشفاء © معلومات كافية لتكون بمثابة أساس لخطة
في عينة الدراسة الثانية ,مع جيد التمييز بين النقاط الزمنية ً 67.ا

عالج شاملة .ومع ذلك ,فإنه يوفر آلية فعالة لرصد التغيير بمرور الوقت وتقييم ما إذا كانت إصابة الضغط تتدهور أو تتحسن (المستويان  3و .)4

عنصر مع  13خاصية جرح تم تسجيلها باستخدام مقياس ليكرت وعنصرين إضافيين غير
ًا
سابقا أداة حالة قرحة الضغط) ,عبارة عن أداة مكونة من 15
أداة تقييم الجروح بيتس جنسن ( ً
مسجلين .تشمل العناصر المضمنة في األداة الحجم ,والعمق ,والحواف ,والتقويض ,ونوع األنسجة الميتة ومقدارها ,ونوع اإلفراز وكميته ,ولون الجلد المحيط بإصابة الضغط ,ووذمة
األنسجة المحيطية وتصلبها ,والنسيج الحبيبي والتكوين الظهاري .يصف العنصر اإلضافي غير المسجل الموقع التشريحي وشكل إصابة الضغط  74.ترتبط درجة أداة تقييم الجروح بيتس
وفقا للفئة  /المرحلة 77 .خضع أداة تقييم الجروح بيتس جنسن للتحقق الشامل ,68
جنسن مع شدة إصابة الضغط ,حيث تشير الدرجات األعلى إلى إصابات ضغط أكثر خطورة ً
 69,77واختبار الموثوقية بين المهنيين الصحيين ( 68,69جميع المستويات .)4
خصيصا لتقييم إصابات الضغط لدى األفراد الذين يعانون من إصابة في النخاع الشوكي ( )SCIمع إدراك أن إصابات الضغط يمكن أن تستغرق وقتًا أطول
تم تصميم SCI-PUMT
ً
بكثير للشفاء في هذه المجموعات السكانية 82 .تقوم األداة بتقييم سبعة عناصر :مساحة سطح الجرح ,العمق ,الحواف تم تطوير  SCI-PUMTبواسطة لجنة إجماع ,تم إعالمها
بمحتوى كل من مقياس الضغط للشفاء © و أداة تقييم الجروح بيتس جنسن .تم اختبار صحة وموثوقية  SCI-PUMTفي تقييم قدامى المحاربين المصابين بإصابات النخاع الشوكي
والفئة  IIإلى  IVإصابات الضغط (المستوى  .)4يشير تقييم مقبولية األداة للمهنيين الصحيين المتخصصين في اصابات النخاع الشوكي إلى أنها تعتبر مفيدة ومالئمة وسهلة االستخدام
بناء على نتيجة التقييم ( 82المستوى .)5
وفعالة وموضوعية ,وهناك احتمال قوي أن يتخذ المهنيين الصحيين الذين يستخدمون األداة قرًا
ار سريرًيا ً
مسلسل التصوير الرقمي
يتم استخدام التصوير الرقمي التسلسلي بشكل متكرر لدعم التقييم السريري ومراقبة إصابات الضغط حيث يصبح التصوير الرقمي أكثر سهولة .يمكن أن يوفر التصوير الرقمي أدلة داعمة
للتقدم نحو الشفاء ؛ ومع ذلك ,يجب مراعاة دقة تصوير الجرح .على سبيل المثال ,في دراسة صغيرة (ن =  19إصابة ضغط) 83 ,تأثرت دقة التصوير الرقمي للجرح بانحراف الزاوية,

خاصة عند تقييم أبعاد الجرح .تمت مالحظة أخطاء بنسبة  ٪4تقر ًيبا مع انحراف بزاوية  10درجات ,لكن األخطاء كانت أقل من  ٪2بدون انحراف ( 83المستوى  .)4في دراسة 84
مقارنة التصوير الرقمي إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة بتقييم السرير ,تباينت الموثوقية على نطاق واسع عبر مجموعة من معايير التقييم .على سبيل المثال ,كانت
اإلحصاءات الموثوقية لقياس الطول طفيفة فقط ( K = 0.075,ضغط =  ) 0.003ولكن اإلحصاءات الموثوقية لوجود تقويض كانت ممتازة ( K = 0.85,الضغط < .)0.001وصلت
موثوقية الطبقة الداخلية إلى داللة إحصائية لـ  ٪55فقط من معايير التقييم المختلفة ( 84المستوى  .)4وتجدر اإلشارة إلى أن تقنية التصوير الرقمي تتغير بسرعة ,وقد ال تعكس نتائج
حاليا .ومع ذلك ,فإن المبادئ األساسية الستخدام المعدات المناسبة والتقنية الموحدة وضمان تدريب المهنيين الصحيين تدريباً كافياً قابلة للتعميم.
هذه الدراسات تقنيات التصوير المتاحة ً
إستراتيجيات تقييم إصابات الضغط الناشئة
تستكشف مجموعة صغيرة من األدلة استخدام التصوير الحراري والموجات فوق الصوتية وتقييم لون سرير الجرح كاستراتيجيات لتقييم إصابات الضغط ومراقبة التقدم نحو الشفاء .األدلة
حاليا في معظم البيئات السريرية
على طرق التقييم هذه غير كافية لتقديم توصيات محددة .يتطلب استخدام هذه االستراتيجيات الوصول إلى المعدات المناسبة والتدريب ,وهو محدود ً
والجغرافية .باإلضافة إلى ذلك ,هناك حاجة إلى مزيد من االستكشاف لتفسير النتائج.

ناكاجامي وآخرون ( 85 )2010يستخدم التصوير الحراري للتنبؤ بالتئام إصابة الضغط .في هذه الدراسة النذير الصغيرة (ن =  ,)33كان الخطر النسبي لتأخر الشفاء في إصابات
الضغط مع درجة ح اررة الجرح أعلى من درجة ح اررة الجلد المحيط كان  CI 1.13 ٪95( 2.25إلى  ,4.47ضغط =  .) 0.021كانت مدة الدراسة ثالثة أسابيع فقط ,وكانت حساسية
تصوير ح اررًيا مع الموجات فوق الصوتية للتنبؤ
ًا
التصوير الحراري في الكشف عن إصابات الضغط التي قد تكون بطيئة في الشفاء ( 0.56المستوى  .)4في تجربة ثانية ,تم دمج 86

تفاعا في درجة الح اررة مقارن ًة بالجلد المحيط
بالشفاء في الفئة  /المرحلة األولى (ن =  )10والثاني (ن =  )27إصابات الضغط .أشارت النتائج إلى أن إصابات الضغط التي أظهرت ار ً

أيضا بنية طبقات غير واضحة في تقييم الموجات فوق الصوتية كانت أكثر عرضة بنسبة  6.85مرة للتأخير في الشفاء  86.على الرغم من عدم استخدامها صراح ًة لتقييم
والتي كان لها ً
مفيدا في المساعدة في تقييم إصابة الضغط لدى األفراد ذوي البشرة الداكنة .تمت
األفراد ذوي البشرة الداكنة ,كان السكان من خلفية آسيوية ,وقد يكون تطوير مثل هذا التصوير الحراري ً

مناقشة استخدام التصوير الحراري في تقييم ضغط الجلد السليم المتضرر (أي إصابات ضغط الفئة  /المرحلة األولى واصابات ضغط األنسجة العميقة) بمزيد من التفصيل في الفصل
التوجيهي تقييم الجلد واألنسجة.
تم اإلبالغ عن تقييم لون فراش الجرح كمؤشر للشفاء من إصابات الضغط في عدد من التجارب التنبؤية الصغيرة 88 87 .تستكشف الدراسات استخدام قيمة احمرار الجروح ,مما يدل
على النسبة المئوية لألنسجة الحبيبية ,المشتقة من الصور الرقمية لسرير الجرح .في أحدث وأكبر تجربة ,تم إجراء تقييم  68من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة
باستخدام التصميم  -ار وهو تصنيف لعمق الجرح على مقياس من  6نقاط ,وتصوير الجرح ,وتقييم الحالة التغذوية وفقر الدم .تم حساب مؤشر احمرار التحبيب من الصور الرقمية
باستخدام برنامج تحرير الصور المطبق من قبل باحث متمرس .حددت هذه الدراسة  88العالقات بين مؤشر احمرار التحبيب والحالة التغذوية وحالة السكري ومستويات الهيموغلوبين
(المستوى  .)3ومع ذلك ,هناك حاجة إلى مزيد من العمل على التطبيق العملي لهذه التقييمات قبل أن تكون طرق التقييم مجدية في البيئات السريرية.
كما تم التحقيق في الموجات فوق الصوتية كاستراتيجية لمراقبة التئام إصابات الضغط .أجرى اوي  89استكشاف  20من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية (العدد =
 )12واصابات األنسجة العميقة المشتبه بها (العدد =  )8لتحديد فقدان السطح البيني للبشرة ووجود آفات ناقصة الصدى في الدهون تحت الجلد و  /أو العضالت العميقة باستخدام
احدا على األقل بالموجات فوق الصوتية يشير إلى تلف الضغط الذي يمتد إلى ما
الموجات فوق الصوتية ذات التردد المتوسط ( 10ميجا هرتز) .أظهرت جميع إصابات الضغط ًا
تغير و ً

وراء البشرة .أظهرت  ٪100من إصابات الفئة  /المرحلة الثانية واصابات الضغط واصابات ضغط األنسجة العميقة و  ٪63من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى حدوث خلل
في واجهة الجلد والبشرة  90.أشارت هذه الدراسة إلى أن تلف األنسجة يتجاوز ذلك الظاهر للطبيب ُيظهر عالمة على يمكن استخدامها لتقييم تقدم الشفاء (المستوى  .)3أشارت الدراسات
أيضا إلى أن خصائص اللفافة واألنسجة العميقة التي يمكن اكتشافها باستخدام الموجات فوق الصوتية قد تنبئ بتدهور إصابة الضغط مقابل الشفاء .ومع ذلك ,فإن
السابقة ً 8991
مطلوبا قبل
إمكانية الوصول وجدوى استخدام التقييم بالموجات فوق الصوتية في ممارسة الطبيب تتطلب االستكشاف ,ومن المحتمل أن يكون االستثمار الكبير في المعدات والتدريب
ً

اعتماد التقييم بالموجات فوق الصوتية في تقييم إصابة الضغط القياسي.
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تقييم األلم وعالجه

المقدمة
إصابات الضغط مؤلمة .وجدت دراسة انتشار أجريت في مرافق رعاية المسنين طويلة األمد في سبعة بلدان أوروبية (العدد =  )4,156أن وجود إصابة ضغط شديدة (نسبة األرجحية
مهما في تجربة األلم
[نسبة أرجحية مخفضة , = 2.03المجال العددي للثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  1.51إلى  ,2.72الضغط < ) 0.01كان ارتبا ً
طا ً
يعاني األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط من آالم مرتبطة بالجروح يمكن قياسها وتمييزها عن اآلالم األخرى ,ويحدث هذا األلم أثناء اإلجراءات وأثناء الراحة  6-2.دالم وآخرون.
( )1995قام  7بتقييم ألم إصابات الضغط لدى البالغين في المستشفى الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية (ن =  )132باستخدام أداتين تم التحقق من
صدقهما مسبًقا ,مقياس تناظري بصري ومقياس تصنيف األلم وونغ بيكر كان المشاركون في الدراسة الذين استطاعوا االستجابة (ن =  )44قادرين على تحديد ألم إصابات الضغط
لديهم .كان متوسط مستوى األلم الذي أبلغ عنه األفراد المصابون بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية  4سم و  3.5سم على التوالي ,على  10سم مقياس تناظري بصري.
األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة لديهم مستويات أعلى من األلم .إجماالً ,أبلغ  ٪68من المشاركين الذين استجابوا عن درجة معينة من ألم إصابات
الضغط .ومع ذلك ,تلقى  ٪ 2فقط من األفراد الذين يعانون من آالم إصابات الضغط المسكنات في الوقت المناسب بعد اإلبالغ عن آالمهم (المستوى  .)1جوريكي وآخرون8 )2011( .
اتفق مع هذه النتائج في مراجعة منهجية تضمنت أربع دراسات كمية وست دراسات نوعية شملت مشاركين يعانون من ألم إصابة الضغط (ن =  .)107أبلغ المشاركون الذين يعانون من
إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية عن شدة ألم أقل من أولئك الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة.
إيالما في التقارير الفردية  21-79-2.يمكن أن ينشأ األلم المتعلق بإصابات
وشديدا ,وقد يكون أكثر أعراض إصابات الضغط
مستمر
ًا
يمكن أن يكون األلم الناجم عن إصابات الضغط
ً
ً
الضغط من:


الضغط واالحتكاك و  /أو القص



النهايات العصبية التالفة



التهاب و  /أو عدوى



اإلجراءات  /العالجات



تسحج من سلس البول



تشنج العضالت 24-22

حيويا يصف العالقات بين مفاهيم تجربة األلم .يشير اإلطار إلى أن العديد من العوامل تؤثر على تجربة
اجتماعيا
مفاهيميا
إطار
في اآلونة األخيرة ,كيم وآخرون 25 )2016( .اقترح ًا
ً
ً
ً
الفرد أللم إصابات الضغط ,بما في ذلك:


شدة إصابة الضغط (أي الفئة  /المرحلة)



العوامل االجتماعية والثقافية (على سبيل المثال ,العرق والدعم االجتماعي)



عوامل نفسية (مثل القلق واالكتئاب والتعب واستراتيجيات التأقلم)



العوامل البيولوجية (مثل االلتهاب والعدوى واالعتالل المشترك)



العوامل البيئية (على سبيل المثال ,نسبة الممرضة  /المريض وتكرار تغيير تضميد الجرح) 25.

على الرغم من هذه الخلفية ,ال يزال األفراد المصابون بجروح مزمنة ,وخاصة كبار السن والمصابين بالخرف ,يعانون من نقص في التقييم ويعانون من سوء المعاملة  26,27.كما الحظ
جوريكي وآخرون 8 ,)2011( .يمكن أن يتفاقم الفشل في تحديد األلم وعالجه عندما يكون لدى الفرد قدرة محدودة على التعبير عن مشاكله وتجربة األلم .باإلضافة إلى ذلك ,تتم مناقشة
العوامل الخاصة بتجربة الفرد في إصابات الضغط التي تؤثر على تجربة األلم وتتفاعل معها والتي يجب تقييمها ومعالجتها في اإلدارة الشاملة للفرد وآالمه في الفصل التوجيهي :جودة
الحياة والرعاية الذاتية والتعليم.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم ألم اإلصابة بالضغط؟



ما هي التدخالت غير الدوائية الفعالة لتقليل آالم إصابات الضغط؟



ما هي التدخالت الدوائية الفعالة لتقليل آالم إصابات الضغط؟

تقييم آالم الضغط
تقيس البيانات التي تم جمعها أثناء تقييم األلم وجود ألم إصابة الضغط وجودته وكميته .يجب تفسير هذه البيانات لتحديد شدة ألم إصابات الضغط وإلبالغ تطوير خطة إدارة مناسبة .قد
عصبيا .الرجوع إلى المسرد للتعريفات والمزيد من الشرح.
اعتالال
مسببا لأللم أو
مزمنا أو
ً
حادا (بما في ذلك فرط التألم) أو ً
يكون األلم المرتبط بإصابة الضغط ً
ً
ً
 :11.1إجراء تقييم شامل لأللم لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
ومستمر
ًا
منتظما
تقييما
ً
يعتبر التعامل مع األلم من أولويات األشخاص الذين يعانون من آالم إصابات الضغط .في الواليات المتحدة ,من المفروض أن يتلقى األشخاص في المستشفيات ً
لأللم 28 .لم يتم تحديد أي دليل يشير إلى أن إجراء تقييم لأللم يساهم في التئام إصابة الضغط أو إدارة آالم إصابات الضغط .ومع ذلك ,أثبتت دراسة تشخيصية عالية الجودة من
المستوى  714 1أنه يمكن تحديد ألم إصابات الضغط باستخدام أداتين راسختين لتقييم األلم ,وهما مقياس تناظري بصري و مقياس تقييم األلم وونغ بيكر .اقترحت دراسة تشخيصية
منخفضة الجودة من المستوى  3ودراستان تشخيصيتان من المستوى  621 5أنه يمكن التعرف على ألم إصابة الضغط باستخدام أداة تقييم األلم الراسخة ,استبيان ماكجيل يمكن الوصول
بسهولة إلى مجموعة من أدوات تقييم األلم ويمكن تنفيذها في معظم البيئات السريرية.
اعتبارات التنفيذ


قد ال توفر أداة تقييم األلم الفردية وحدها معلومات كافية لتوجيه اختيار تدخالت إدارة األلم (رأي الخبراء).



إذا كنت تستخدم أداة تقييم األلم ,فحدد األداة التي تم تصميمها وتجربتها في السكان المعنيين (رأي خبير).



يجب إجراء تقييمات لأللم قبل وأثناء إجراءات الجرح ,مثل تغيير تضميد الجرح أو التنضير ,وكذلك في حالة عدم وجود إجراءات قيد التنفيذ (رأي الخبراء).



قم بتضمين ما يلي في تقييم شامل لأللم:



طابع وشدة ومدة ألم إصابة الضغط ( 21المستوى )5



تغيير في شدة أو جودة آالم إصابة الضغط بمرور الوقت ( 31-29رأي خبير)



عصبيا (رأي خبير)
مكونا
الفحص البدني الذي يتضمن
ً
ً



عمل تشخيصي مناسب لتحديد نوع وسبب األلم (رأي خبير)



شدة ومدة إصابة الضغط ( 34 33 21المستوى )3



التقييم النفسي االجتماعي (رأي الخبراء)



األنشطة المرتبطة بمعاناة آالم إصابات الضغط ( 6,21,35,36المستوى )5



األنشطة المرتبطة بتقليل آالم إصابة الضغط ( 6,21,35,36المستوى .)5



شفهيا (على سبيل المثال ,حديثي الوالدة واألطفال واألفراد الذين
انتبه إلى اللغة غير اللفظية واشارات الجسد ,ال سيما لدى األفراد الذين ال يستطيعون التعبير عن أنفسهم
ً
يعانون من ضعف في القدرة على التفكير اإلدراكي والتجريدي مثل المصابين بالخرف أو االضطرابات النفسية  /النفسية) (رأي الخبراء).



قد يكون األلم فوق منطقة الضغط مؤش اًر على إصابة ضغط مبكرة يجب تقييمها بشكل كامل (المستوى  .)1تتم مناقشة تقييم األلم كعامل خطر إلصابات الضغط في فصل
عوامل الخطر وتقييم المخاطر.



يجب أن تؤدي التقارير عن زيادة آالم إصابة الضغط بمرور الوقت إلى إعادة تقييم إصابة الضغط ( 31-29رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
المؤشر األكثر موثوقية لأللم هو تقرير الفرد عن األلم .يوفر التقييم المنهجي المستمر لأللم التوجيه لخطة عالج األلم ,مع تعديالت تستند إلى استجابة الفرد  39 38 22.تفوض اللجنة
األمريكية المشتركة العتماد منظمات المستشفيات التقييم المنتظم والمستمر لأللم في جميع األفراد في المستشفى ,بما في ذلك حديثي الوالدة و األطفال في المرافق الصحية األمريكية28 .

قم بتقييم األلم المرتبط بإصابة الضغط باستخدام مقياس أو أداة صالحة وموثوقة ومناسبة للفرد الذي يتم تقييمه .ومع ذلك ,قد ال توفر أداة واحدة لتقييم األلم معلومات كافية لتوجيه
التدخالت .من المهم التحقيق في الجوانب األخرى لأللم من أجل تقديم تدخالت فردية أكثر فعالية.
تم اختبار ثالث أدوات لتقييم األلم لدى األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط .كانت درجة مقياس تقييم األلم وونغ بيكر مرتبطة بشكل كبير مع شدة األلم لدى األفراد (ن =  )47مع
أيضا تحديد ارتباط متوسط بين مقياس تناظري بصري وفئة  /مرحلة إصابة الضغط
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة (ص بيرسون = ( 39 )0.90المستوى  .)5تم ً

طا بشدة بتقييم األلم على ( FACES (r = 0.92) 7المستوى  .)1باإلضافة
( ,)r = 0.37وفي نفس الدراسة ,كان ألم إصابات الضغط الذي تم تقييمه على مقياس تناظري بصري مرتب ً
أيضا أن مقياس تناظري بصري موثوقان للغاية لتقييم األلم لدى األفراد الذين يعانون من انخفاض التفكير اللفظي والتجريدي .مع إصابات الضغط ,مع زيادة شدة األلم
إلى ذلك ,ثبت ً

بشكل ملحوظ إلصابات الضغط األكثر شدة والمدة األطول (الضغط <( 0.05) 39المستوى  .)5ومع ذلك ,من المرجح أن تكون أدوات تقييم األلم األخرى مناسبة لألفراد الذين يعانون
من آالم الضغط .يجب أن يكون اختيار األداة هو األنسب لمستوى تنمية الفرد وفهمه وتواصله .يوضح الجدول  14.1بعض أدوات تقييم األلم المناسبة لتحديد وتقييم األلم الناتج عن
الضغط ؛ ومع ذلك ,هذه ليست قائمة كاملة من األدوات المتاحة.
الجدول  :14.1اختيار أدوات تقييم األلم المناسبة لتقييم ألم إصابة الضغط
أداة تقييم األلم

دليل لتحديد الضغط

دليل لتحديد أنواع

اإلعداد السريري ومستوى األدلة

األلم األخرى

الناتج عن األلم

مقياس النظير البصري

نعم

نعم

البالغون ( 7,14المستوى  ,1جودة عالية) البالغون في

استبيان ماكجيل باين

نعم

نعم

كبار السن في مؤسسات الرعاية طويلة األمد ( 19المستوى ,3

مقياس تقييم األلم وونغ بيكر

نعم

نعم

مقياس اآلالم 47

ال

نعم

الوجه ,الساق ,النشاط ,البكاء ,العزاء

ال

نعم

اكيا مع أنواع أخرى من األلم (المستوى )5
البالغين المعاقين إدر ً
األطفال من عمر شهرين إلى  7سنوات الذين يعانون من آالم

مقياس كريس بكاء ؛ يتطلب  O2للتشبع>  ٪95؛ زيادة

ال

نعم

حديثي الوالدة حتى  6أشهر ( 49.50المستوى )5

المستشفى ( 40المستوى  ,5جودة منخفضة)

جودة منخفضة)

البالغون ( 21المستوى  ,5جودة متوسطة)
البالغون ( 6المستوى  ,5جودة متوسطة)

البالغون الذين يعانون من إصابات الضغط ( 7,14المستوى ,1

جودة عالية)

اكيا والذين يعانون من أنواع أخرى من األلم
البالغين المعاقين إدر ً
( 46-41المستوى )5

العالمات الحيوية ؛ التعبير ؛ بال نوم

ما بعد الجراحة ( 48المستوى )5

عند إجراء تقييم لأللم ,ضع في اعتبارك األنشطة التي تؤثر على تكرار األلم ومدته أو شدته (على سبيل المثال ,تغيير تضميد الجرح أو التنضير أو الحركة  /اللمس) .وجد Gunes
 (2008) 21أن األفراد الذين يعانون من ألم إصابات الضغط أبلغوا عن زيادة شدة األلم عند تغيرات تضميد الجرح مقارن ًة بالراحة واألشخاص الذين يعانون من إصابات ضغط أكثر حدة
يعانون من ألم مستمر .لم يتم استكشاف دور توقع األلم في األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط.
غالبا
قم بتقييم الكلمات التي يستخدمها الفرد للتعبير عن طابع األلم الناتج عن اإلصابة بالضغط .يرتبط األلم الحاد بمصطلحات مثل "سريع" و "حاد" و "قصير" بينما يرتبط األلم المزمن ً

بتقارير عن ألم مستمر أو مستمر )7[ .ويرتبط ألم االعتالل العصبي بمصطلحات مثل "دبابيس وابر"" ,الطعن" و "الرماية" و "البوكر الساخن" و "النبض الكهربائي"  39.في المقابل,
غالبا ما يوصف األلم المسبب لأللم بأنه "مزعج" أو "خفقان" أو "قضم" 51.
ً
قيم تأثير ألم إصابات الضغط على نوعية حياة الفرد .إلصابات الضغط تأثير قابل للقياس ومستمر على تدابير جودة الحياة المتعلقة بالصحة ( .)HRQoLفي إحدى الدراسات ,وجد أن
المشاركين الذين يعانون من إصابات الضغط حصلوا على درجات إجمالية أقل بشكل ملحوظ في المسح الصحي قصير النموذج ( )SF-36و ( ™  EQ-5Dالضغط < )0.001من
المشاركين دون إصابات الضغط .كما وجد أن إصابات الضغط تؤثر على مقاييس األداء البدني (ضغط = ( 0.001) .40المستوى  .)5يتضمن فصل الدليل اإلرشادي "جودة الحياة
والرعاية الذاتية والتعليم" مناقشة أكثر شموالً لنوعية الحياة وتقييمها.

قم بتقييم تدهور إصابة الضغط أو العدوى المحتملة إذا أبلغ الفرد عن زيادة شدة األلم بمرور الوقت .زيادة وجود األلم أو شدته هو مؤشر على احتمال إصابة الجرح المزمن بالعدوى
ويجب إجراء تقييم شامل إلصابة الضغط  31-29.انظر فصل العدوى واألغشية الحيوية للحصول على توصيات بشأن تقييم وادارة العدوى.
تقييم األلم لدى األفراد غير اللفظيين و  /أو األفراد ذوي اإلعاقة المعرفية
بالنسبة لألفراد غير اللفظيين بما في ذلك الرضع والبالغين ضعاف اإلدراك ,الحظ سلوكيات معينة أثناء إجراءات الجرح والحركة (على سبيل المثال ,التغيير في النشاط ,وفقدان الشهية,
والحراسة ,والتكشير ,واالنسحاب ,والصراخ والتأوه) .يوصى بمراقبة السلوكيات مثل تعابير الوجه ,أو النطق أو النطق ,وحركات الجسم ,والتغيرات في التفاعالت بين األشخاص,
والتغييرات في أنماط النشاط أو الروتين52 .
غالبا ما يكون األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أكبر سناً وقد يعانون من ضعف في اإلدراك.
يجب أن تكون أدوات تقييم األلم مناسبة لمرحلة تطور الفرد والمستوى المعرفيً .
أحيانا صعوبة في استخدام هذا المقياس مقارنة بأدوات تقييم األلم
اكيا إلى أن هذه الفئة من السكان تواجه
ً
تشير الدراسات التي تبحث في استخدام فاسيس من قبل البالغين المعاقين إدر ً
األخرى ذات التقارير الذاتية .مع ألم مرتبط بمجموعة من الحاالت ( 53 42 41المستوى  .)5يعتبر استبيان ماكجيل باين بمثابة تقييم موثوق لأللم لألفراد الذين يعانون من إعاقات
معرفية 5455 .ومع ذلك ,لم يتم تحديد أداة تقييم األلم األنسب الستخدامها في كبار السن الذين يعانون من ضعف معرفي  56.ضع في اعتبارك اإلرشادات الحالية المسندة إلى األدلة
لتقييم األلم لدى األفراد ذوي اإلدراك المعرفي ضعف و  /أو قيود في نطق األلم 58 57
أبلغ بعض الباحثين عن قدرة كبار السن الذين يعانون من ضعف معتدل إلى معتدل معر ًفيا على االستجابة لسؤال بسيط مباشر بنعم  /ال ,مثل 61-59


هل لديك الم؟



أين هو األلم؟



هل يمكنك اإلشارة إلى منطقة األلم أو لمسها؟



هل تعاني من آالم الجروح كل يوم؟



هل يمنعك ألم الجرح من النوم؟



هل يمنعك ألم الجرح من القيام باألنشطة التي تستمتع بها؟

التدخالت غير الدوائية للوقاية من األلم وادارته
 :11.2استخدام استراتيجيات إدارة األلم غير الدوائية كخط إستراتيجي أول وعالج مساعد لتقليل األلم المرتبط بإصابات الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


جنبا إلى جنب مع التدخالت الدوائية ,خاصة أثناء إجراءات العناية بالجروح (رأي الخبراء).
يمكن استخدام االستراتيجيات غير الدوائية ً



عند اختيار االستراتيجيات غير الدوائية لتقليل آالم إصابات الضغط ,ضع في اعتبارك مرحلة تطور الفرد والقدرة المعرفية والحالة الصحية العامة (رأي الخبراء).



توفير التعليم لألفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين حول االستراتيجيات غير الدوائية إلدارة األلم ( 62المستوى .)5



تنسيق تقديم الرعاية مع إدارة التسكين (رأي الخبراء).



شجع الفرد على طلب "مهلة" من أي إجراء يسبب األلم (رأي خبير).



انتبه إلى اللغة غير اللفظية واشارات الجسد عند استخدام االستراتيجيات غير الدوائية لتقييم فعالية االستراتيجية المستخدمة (رأي الخبراء).

يعكس استخدام استراتيجيات إدارة األلم غير الدوائية لتقليل األلم المصاحب إلصابات الضغط ممارسة جيدة .ال يوجد دليل مباشر من البحث األدبي حول فعالية استراتيجيات إدارة األلم
جيدا بأنها مفيدة في إدارة األلم.
غير الدوائية في عالج األلم المرتبط بإصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,فإن استراتيجيات إدارة األلم غير الدوائية معروفة ً
يعتبر الفرد ومقدمو الرعاية غير الرسميين جزًءا ال يتج أز من اإلدارة المناسبة أللم إصابات الضغط  63.يمكن أن يؤدي تثقيف الفرد واألسرة حول سبب األلم ومدته المتوقعة ,باإلضافة
إلى ما يجب فعله لتقليل األلم إلى تعزيز الفهم واالمتثال ,وبالتالي تقليل األلم  67-6,18,20,63-2.ناقش التدخالت غير الدوائية المختلفة مع الفرد واستكشف االستراتيجيات الممكنة
والمقبولة للفرد وبيئة الرعاية لتعزيز صنع القرار المشترك والتزام الفرد بالخطط .يمكن تسهيل اتخاذ القرار المشترك من خالل مساعدات اتخاذ القرار68 .

أيضا من القلق المرتبط بالعناية بالجروح .يتأثر القلق بالعوامل الفسيولوجية والنفسية .يمكن تخفيف القلق ,على األقل إلى حد ما,
األفراد الذين يعانون من األلم المرتبط بالجروح قد يعانون ً

من خالل:


التحدث مع األفراد عن آالمهم المرتبطة بالجروح



تقديم شرح مفصل لكل إجراء



االجابة عن االسئلة



السماح بالمشاركة النشطة



وضع اإلجراء حسب تفضيالت الفرد



السماح بفترات الراحة حسب الحاجة

تستخدم مجموعة كبيرة من استراتيجيات إدارة األلم غير الدوائية في إدارة األلم بما في ذلك:


يتغير الموقف



الهاء والمحادثة



لمسة شفاء



العالج بالموسيقى



تطبيقات الدفء



االسترخاء التدريجي



التأمل والتنويم المغناطيسي الذاتي



الصور االرشادية



العالج الكهربائي (على سبيل المثال ,تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد)



الواقع االفتراضي  /االنغماس في محاكاة الكمبيوتر.

تم إجراء عدد قليل من الدراسات حول فعالية هذه االستراتيجيات غير الدوائية إلدارة ألم إصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,فقد تم اإلبالغ عن فائدتها في عالج آالم الجروح الحادة 72,73
وآالم األعصاب المزمنة  23,69,70,74,75في كل من البالغين واألطفال.
إجراءات العناية بالجروح بما في ذلك التالعب بالجرح ,وتنظيف الجروح ,والتنضير وتغيير الضماد مؤلمة .نظم إجراءات العناية بالجروح حول نظام التسكين لتقليل االنقطاعات للراحة.
على سبيل المثال ,انتظر ما ال يقل عن  20إلى  30دقيقة (بحد أقصى  60دقيقة) بعد تطبيق التسكين الموضعي قبل البدء في عالج الجرح76 .
 :11.3استخدام تقنيات ومعدات إعادة الوضع مع مراعاة الوقاية من آالم إصابة الضغط والتعامل معها( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


بعيدا عن إصابة الضغط قدر اإلمكان .يمكن أن يؤدي استمرار الوضعية على إصابة الضغط إلى زيادة الضغط واأللم
قم بتغيير وضع الفرد بحيث يتم إبقاء الضغط ً



ضع في اعتبارك الحاجة إلى التسكين قبل إعادة وضع الشخص المصاب بإصابة ضغط (رأي خبير).



استخدم رافعة أو ورقة نقل أو شريحة منزلقة لتقليل االحتكاك و  /أو القص عند تغيير موضع الفرد (رأي خبير).



عند اختيار تقنيات إعادة الوضع المناسبة ,ضع في اعتبارك مستوى تطور الفرد وحالته الواعية وقدرته المعرفية .يجب أن يتم إعادة الوضع (إجراءات الدوران) من قبل اثنين

والضرر في المنطقة (المستوى .)5

على األقل من المهنيين الصحيين ,وعند تحويل األفراد الفاقد للوعي إلى وضعية االنبطاح يجب أن يكون هناك أربعة مهنيين صحيين على األقل (رأي الخبراء).

نقاش

ال تعالج األلم عند األفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية (رأي الخبراء).

تحدث إصابات الضغط ,جز ًئيا على األقل ,بسبب الضغط غير المخفف وما ينتج عن ذلك من نقص تروية األنسجة الذي يحدث بين السطح الخارجي والعظم األساسي .يمكن أن يؤدي
استمرار الوضع على إصابة الضغط إلى زيادة الضغط واأللم وتلف المنطقة .إن إبعاد الفرد عن إصابة الضغط سيخفف األلم ونقص التروية ,ويعزز قابلية األنسجة الرخوة ويعزز الشفاء

من إصابة الضغط 64,77 .يقدم الفصل "إعادة الوضع والتعبئة المبكرة" توصيات مفصلة حول دور إعادة الوضع للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .ومع ذلك ,هناك دليل غير
ناتجا عن الضغط 36,78 ,خاصة في األفراد الذين يعانون من ألم مزمن ,أو قدرة معرفية محدودة أو يتلقون
ألما ً
عاما و ً
ألما ً
مباشر على أن تغيير الوضع واالنعطاف يمكن أن يسبب ً
رعاية في نهاية العمر.
أظهرت األدلة من دراسة قائمة على المالحظة أجريت في مستشفى عام بدون إصابات ضغط (ن =  )1395أن األلم يحدث أثناء إعادة الوضع .كان متوسط درجة األلم على مقياس
تصنيف رقمي مكون من  11نقطة أثناء إعادة التموضع  ,3.1 ± 4.9مما يشير إلى أن إعادة التموضع مرتبطة بألم معتدل ( 78المستوى  .)5في دراسة نوعية أجريت على األشخاص
المصابين بالتصلب المتعدد واصابات الضغط ,وصف المشاركون تجربتهم مع األلم أثناء الحركة والمتعلقة باستخدام معدات إعادة التموضع (المستوى  .)5ال يرغب األشخاص الذين
يعانون من األلم في كثير من األحيان في الحركة ,ومع ذلك تظل إعادة التموضع أولوية عالية للمساعدة في تخفيف األلم  27.حتى التغييرات الطفيفة في الوضع تساعد في تقليل
الضغط.
على الرغم من العالقة بين الوضعية وألم إصابات الضغط ,ال توجد أدلة كافية من البحث األدبي حول تقنيات إعادة الوضع األكثر مالءمة لتجنب إثارة األلم .إن إدراك تدخالت الرعاية
التي تسبب األلم المتزايد والتخطيط لمنع األلم من خالل المعالجة المسبقة واالستخدام الدقيق للمعدات ,هو أحد مكونات الممارسة الجيدة .يتم وصف فرط التألم من قبل األفراد على أنه
يحدث أثناء أنشطة إعادة التموضع والنقل ويجب معالجته قبل بدء الحركة .يمكن أن يؤدي استخدام لوح رفع أو نقل إلى تقليل القص عند إعادة وضع الفرد في السرير .يمكن أن يؤدي
الحفاظ على بياضات السرير ناعمة وغير مجعدة إلى تعزيز الراحة وتقليل الضغط .تجنب المواقف التي تزيد الضغط ,مثل وضعية فاولر التي تزيد عن  30درجة أو  90درجة ,أو وضع
االستلقاء شبه المستلقي .استخدم تعديالت صغيرة في الموضع ووفر الدعم الموضعي لمنطقة إصابة الضغط المتأثرة حيثما أمكن ذلك .تحرك برفق واستمع إلى الفرد لتوجيه الحركات.
موازنة الراحة مع إعادة الوضع في نهاية العمر
مهما بشكل خاص لألفراد في الرعاية التلطيفية أو رعاية نهاية الحياة المصابين بإصابات الضغط ,حيث أن الهدف األساسي هو توفير الراحة وتحسين نوعية حياتهم.
يعتبر تخفيف األلم ً
غالبا ما يتم استبدال التدخالت لمنع و  /أو عالج إصابة الضغط بالحاجة إلى تعزيز الراحة عن طريق تقليل الدوران واعادة
عندما يحتضر الفرد بنشاط فإن الراحة لها أهمية قصوىً .
احدا للراحة ,وقد يؤدي االستدارة والوضعية إلى زيادة
الوضع والسماح للفرد بتحديد وتيرة الدوران واختيار الوضع 83-79 .يفضل العديد من األفراد الذين يتلقون الرعاية التلطيفية
وضعا و ً
ً
األلم وعدم الراحة83 27,79,80,82 .

اعمل مع الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين لتطوير نهج مرن فردي موجه للمريض .يجب أن يعتمد الجدول الزمني إلعادة الوضع على أهداف الفرد ورغباته وراحته وتسامحه ؛ حالتهم
السريرية وخصائص إعادة توزيع الضغط لسطح الدعم .ضع في اعتبارك خيارات الفرد في الدوران ,بما في ذلك ما إذا كان لديه وضع مريح ,بعد شرح األساس المنطقي إلعادة الوضع.
قم بتوثيق تحول الفرد واعادة وضعه ,وكذلك العوامل التي تؤثر على هذه الق اررات (على سبيل المثال ,الرغبات الفردية أو االحتياجات الطبية).
قد يكون من الممكن إجراء تغييرات أكثر في الوضع بشكل متكرر للفرد الذي يتلقى رعاية في نهاية العمر باستخدام المواد األفيونية و  /أو المهدئات للسيطرة على األلم .من المهم موازنة
غالبا ما تتعارض مع تخفيف اآلالم بشكل مناسب وتعزيز الراحة84 .
إيجابيات وسلبيات إعطاء الدواء ,حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الحركات العفوية ,والتي بدورها ً
 :11.4استخدام مبادئ التئام الجروح الرطب لتقليل آالم إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


حافظ على فراش الجرح مغطى ورطب ( 85رأي خبير).



اختر ضمادة الجرح غير الالصقة ,والتي تتطلب تغييرات أقل تك ار ار ,وتتحكم في مستوى اإلف ارزات في الجرح ( 85رأي الخبراء).



قم بتسخين المنتجات الموضعية لدرجة ح اررة الغرفة قبل وضعها على سرير الجرح (رأي الخبراء).

نقاش
يتم إعادة تكوين النسيج الظهاري للجروح بسرعة أكبر في وجود بيئة رطبة 86 .يمكن تقليل ألم إصابات الضغط عن طريق الحفاظ على رطوبة الجرح وتغطيتها87 .

طا بألم الجرح 71 .ضع في اعتبارك استخدام الضمادات التي تسمح بتغيير أقل تك اررية بسبب
حاول تقليل تغييرات ضماد الجرح قدر اإلمكان ألن إزالة الضمادة هي النشاط األكثر ارتبا ً
قدرة االمتصاص العالية ,بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األلجينات وضمادات األلياف التبليرية والبوليمر رغوة غشائية ,ضمادات جرح ناعمة من السيليكون .تسبب الضمادات
ار للحفاظ على رطوبة سرير
تغيير أكثر تكرًا
ًا
ألما أقل وصدمة أقل عند اإلزالة 90-71,88 .ضمادة الشاش العادية من المرجح أن تسبب األلم وستتطلب
غير الالصقة و  /أو الرطبة ً
الجرح  71.انظر ضمادات الجروح لعالج فصل إصابات الضغط من الدليل اإلرشادي لمزيد من التوصيات حول اختيار الضمادة.
العالج الدوائي إلدارة آالم الضغط
 :11.5ضع في اعتبارك تطبيق مادة أفيونية موضعية للتحكم في ألم إصابات الضغط المرتبط بالجرح ,إذا لزم األمر وعندما ال تكون هناك موانع( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية

= )

ملخص الدليل
هناك دليل من دراسات صغيرة من المستوى  20-12 1ومستويات أقل من األدلة  91-9على أن استخدام مادة أفيونية موضعية يمكن أن تقلل من ألم إصابة الضغط بأربع نقاط على
األقل على مقياس تناظري بصري في خمسة أيام 9 ,والذي من المحتمل أن يكون
مهما سريرًيا يتألم بالنسبة لمعظم األفراد .لم تكن هناك أدلة كافية لتقديم توصيات بشأن
ً
انخفاضا ً
المنتجات الموضعية األخرى التي تُستخدم إلدارة آالم إصابات الضغط المرتبطة بالجرح (على سبيل المثال ,المستحضرات المضادة لاللتهابات والمخدرات).
اعتبارات التنفيذ


قد يحتاج الشخص الذي يعاني من ألم مستمر شديد إلى مراجعة من قبل أخصائي األلم (رأي خبير).



المواد األفيونية الموضعية لها تأثير جهازي ضئيل بشكل عام .ومع ذلك ,قد تترافق مع زيادة اآلثار الجانبية الجهازية لدى األفراد الذين يتناولون المواد األفيونية الجهازية
(مثل الفم) .تم اإلبالغ عن حكة وتهيج موضعي ,ولكن ليس أكثر من استخدام هالم وهمي (المستوى .)1



المواد األفيونية الموضعية وغيرها من المسكنات الموضعية تكون أكثر فعالية عند وضعها لمدة  20إلى  30دقيقة وحتى  60دقيقة قبل العناية بالجروح ( 76رأي الخبراء).



يمكن استخدام المواد األفيونية الموضعية والمسكنات األخرى قبل إجراء العناية بالجروح (خاصة عندما تتطلب إصابة الضغط التنضير) أو األنشطة األخرى المرتبطة بألم
إصابات الضغط (مثل إعادة الوضع) (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
تم العثور على مستقبالت أفيونية المفعول على األعصاب الطرفية واألنسجة الملتهبة ,مما يشير إلى أن المواد األفيونية المطبقة موضعياً قد تخفف من آالم إصابات الضغط ,مع تأثير
نظامي محدود أو معدوم  92.يختلف توافر هذه المستحضرات باختالف المواقع الجغرافية وقد يتطلب وصفة طبية من مرخص .أخصائي الصحة و  /أو مراجعة من أخصائي األلم.
أجرى  Flock (2003) 12تجربة تجريبية عشوائية متداخلة معماة وخاضعة للتحكم بالغفل لسبعة مرضى يعانون من إصابات ضغط مؤلمة من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة لمقارنة
األلم قبل وبعد العالج بين هالم ديامورفين وهالم وهمي .بعد ساعة واحدة من التطبيق ,تحسنت درجات األلم بشكل ملحوظ إلصابات الضغط التي تم عالجها بجيل ديامورفين مقارنة
اضحا بعد  12ساعة من التطبيق (ع = ( 12 )0.005المستوى  .)1زيبتيال واخرون )(2003
بالجيل الغفل ومقارنة بنتائج خط األساس (ضغط =  .) 0.003ظل التأثير المعنوي و ً
يوميا إلصابات الضغط العجزي مع هالم الدواء الوهمي .بعد يومين من العالج ,أبلغ جميع المشاركين (ن =  )5عن انخفاض
 20مقارنة كبريتات المورفين الموضعية ( 10ملغ) المطبقة ً
درجات مقياس تناظري بصري مع المواد األفيونية الموضعية مقارنة بالدواء الوهمي ,مع عدم تعرض المشاركين ألحداث سلبية تُعزى إلى استخدام المواد األفيونية (المستوى  .)1كانت
كلتا الدراستين صغيرتين للغاية ,وكالهما استخدم تصميمات متقاطعة قد تكون غير مناسبة لتقييم األلم حتى عند استخدام فترة الغسل .أظهرت دراسة رصدية بأثر رجعي لألفراد األكبر

طا
سنا الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية (ن =  )15فعالية هالم ديامورفين ( 5إلى  10مجم) المطبق كل  12إلى  24ساعة .أظهر المشاركون تحسنًا متوس ً
ً

بمرور الوقت في درجات مقياس تناظري بصري البالغة  4نقاط ( 9.4إلى  ,4.6الضغط <( 0.02) 9المستوى .)4
تسكين موضعي آخر

تُستخدم العوامل الموضعية األخرى
أحيانا في إدارة األلم المرتبط بالجروح ,بما في ذلك المستحضرات الموضعية المضادة لاللتهابات والمخدرات الموضعية .ومع ذلك ,فإن األدلة على
ً
عالميا في جميع المواقع الجغرافية.
هذه التدخالت لعالج آالم إصابات الضغط محدودة للغاية وال يمكن تقديم توصيات .ال يمكن الوصول إلى هذه المنتجات
ً

دراسة واحدة (ن =  )30أجريت في بيئة رعاية ملطفة مع مشاركين يعانون من إصابات ضغط مؤلمة (لم يتم اإلبالغ عن الفئة  /المرحلة) قارنت كريم هيدروكلوريد البنزيدامين الموضعي
بنسبة  ٪ 3مع هالم وهمي .تم تطبيق المستحضرات الموضعية على الجلد حول الجرح السليم .على مدار  24ساعة ,لم يكن متوسط التحسن في األلم على  10سم مقياس تناظري
بصري وال الحد األقصى للحد من األلم مختلفين بشكل كبير بين الكريم المضاد لاللتهابات والغفل (يعني تقليل مقياس تناظري بصري 23.5مم  ± 22.5مقابل 22.5 ± 15.8مم ,
أيضا إعطاء مضادات االلتهاب الموضعية عن طريق ضمادات الجروح المشبعة ,على الرغم من عدم وجود دليل على الفعالية في إدارة األلم
ضغط = ( 0.41) .15المستوى  )1يمكن ً
في إصابات الضغط .مراجعة منهجية أجريت على األفراد الذين يعانون من قرحة الساق الوريدية متاحة 93 ,ولكنها ذكرت فقط تجربتين معشاة ذات شواهد .في الدراسة األولى ,ارتبط
انخفاضا بنسبة  ٪50على األقل في مستويات األلم لديهم مقارنة
انخفاض األلم بنسبة  ٪40من خط األساس بضمادة إيبوبروفين  94وفي الدراسة الثانية ,شهد  ٪95أكثر من المشاركين
ً

بضمادة الرغوة (المستوى .)5

 :11.6إدارة المسكنات بانتظام للسيطرة على ألم إصابة الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يجب إعطاء المسكن بانتظام بالجرعة المناسبة للسيطرة على األلم .للحفاظ على التأثيرات المسكنة ,قم بإعطاء مسكنات األلم "على مدار الساعة" كل  3إلى  6ساعات وفًقا



تنظيم تقديم الرعاية لضمان تنسيقها مع إعطاء مسكنات األلم والحد من االنقطاعات الالحقة .تحديد أولويات العالج (رأي خبير).



سلم جرعات اآلالم التابع لمنظمة الصحة العالمية هو طريقة صالحة وفعالة لتخفيف آالم السرطان واأللم في نهاية العمر واأللم الحاد  32.ومع ذلك ,قد ال يكون سلم

الحتياجات الفرد ,عن طريق أقل الطرق توغالً ( 96رأي الخبراء).

أسبوعا) من آالم الضغط  101قم بإحالة الشخص المصاب
مناسبا لألفراد الذين يعانون من ألم مزمن (أي أكثر من 12
جرعات األلم لمنظمة الصحة العالمية 100'-97
ً
ً

بألم مزمن متعلق بإصابات الضغط إلى أخصائيي األلم و  /أو الجرح و  /أو العيادات (رأي خبير).


ضع في اعتبارك إشراك اختصاصي األلم في تطوير خطة إدارة األلم لفرد يعاني من ألم نتيجة إصابات ضغط مستمرة (رأي خبير).

نقاش
سلم منظمة الصحة العالمية لجرعات األلم  100-97طريقة صالحة وفعالة لتخفيف آالم السرطان ,واأللم في نهاية العمر واأللم الحاد  32.يستند سلم جرعات األلم لمنظمة الصحة
العالمية  99,100إلى أهداف تقليل اآلثار الجانبية وتعظيم تخفيف اآلالم  .بعد إجراء تقييم لأللم وتحديد شدة األلم لدى الفرد ,يقترح سلم جرعات األلم لمنظمة الصحة العالمية البدء
بالمسكنات غير األفيونية ,واذا لم يتم السيطرة على األلم ,فإن إضافة مادة أفيونية ضعيفة .يمكن التفكير في اتخاذ خطوة نحو مادة أفيونية أقوى إذا ظل األلم غير مرتاح 100-97
تشمل المسكنات غير األفيونية المسكنات البسيطة (مثل الباراسيتامول أو األسبرين) واألدوية غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات (مثل اإليبوبروفين والنابروكسين والديكلوفيناك) .تعمل
المواد غير األفيونية على األعصاب المحيطية لمنع النبضات المؤلمة.
تعمل المواد األفيونية على الجهاز العصبي المركزي من خالل تغيير إدراك األلم 102-100-99 .يمكن إضافة مواد أفيونية ضعيفة (غير مستبدلة) إلى نظام إدارة األلم عندما يكون
الخيار غير األفيوني غير فعال  103.لأللم الشديد ,قد تكون هناك حاجة إلى مادة أفيونية أقوى . .ومع ذلك ,يرتبط استخدام المواد األفيونية على المدى الطويل بنتائج جسدية ونفسية
أيضا من خالل تعدد األدوية 101,104 .أللم إصابات الضغط المزمنُ ,يقترح خطط إدارة متعددة الوسائط تتضمن تدخالت نفسية ,وقد تتطلب مشاركة
واجتماعية ضارة يمكن أن تتفاقم ً
أخصائي األلم101104 .

المواد المساعدة تعزز فعالية المسكنات بشكل تآزري ؛ ومع ذلك ,يجب أن تكون
بناء على التشخيصات المتزامنة للفرد ونوع األلم .تشمل األمثلة على المواد
المواد المساعدة فردية ً
المساعدة المضادات الحيوية إلدارة العدوى المنتشرة أو الجهازية (التي تعالج بشكل غير مباشر األلم المرتبط بااللتهاب) ,ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقات أو مضادات الصرع إلدارة
آالم األعصاب أو مثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية إلدارة االكتئاب المتزامن 104,105
وجدت دراسة (ن =  )34تحقق في استراتيجية مبتكرة إلدارة آالم إصابات الضغط أن خليط أكسيد النيتروز  /األكسجين الذي يتم إعطاؤه قبل خمس دقائق من العناية بالجروح وخالل
العناية بالجروح قد قلل بشكل كبير (الضغط < )0.001من األلم الذي تم تقييمه على أدوات األلم التي تم التحقق من صحتها مقارنة بالمورفين  1مجم  10 /كجم من وزن الجسم) تدار
قبل  30دقيقة من العناية بالجروح (المستوى  .)1لم يتم العثور على فرق كبير فيما يتعلق بالسالمة أو التحمل .هناك ما يبرر إجراء مزيد من البحث حول استراتيجيات إدارة األلم.
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دعم التئام الجروح

وشامال لتقييم الجروح وعالجها ,مما يخلق بيئة جرح تعزز التئام الجروح بشكل طبيعي .الهدف العام من إعداد سرير الجرح هو
منهجيا
أسلوبا
مفهوما سريرًيا يشمل
يعد إعداد سرير الجرح
ً
ً
ً
ً
تعزيز طبقة الجرح جيدة األوعية الدموية ,وخالية من األنسجة غير القابلة للحياة واإلف ارزات الزائدة ,مع تقليل العبء البكتيري وتقليل الوذمة ,وهذا هو األمثل لتنمية األنسجة الحبيبية
الصحية .يوفر خلفية للمناقشة واألدلة والتوصيات المقدمة في فصول الدليل اإلرشادي التي تركز على إعداد سرير الجرح وتعزيز الشفاء.
يتضمن إعداد سرير الجرح أربعة جوانب رئيسية للعناية بالجروح ,ويمثلها اختصار الوقت4-1 :


إدارة األنسجة



مكافحة العدوى وااللتهابات



توازن الرطوبة



تقدم الحافة الظهارية.

في اآلونة األخيرة ,تم تحديث اختصار الوقت إلى توقيتات ليشمل5 :


اإلصالح والتجديد



العوامل االجتماعية والعوامل المتعلقة بالفرد

إن تقييم كل مكون من مكونات العناية بالجروح هذه وتحسينه يعالج الحواجز المعروفة بتأخير الشفاء الطبيعي للجروح المزمنة.
إدارة األنسجة
توفر إزالة األنسجة الميتة أو الميتة واألعباء البكتيرية والخلوية المرتبطة بها بيئة جرح محفزة تعزز النمو الصحي لألنسجة  13.يوفر الفصل التوجيهي التطهير واإلنضار مناقشة شاملة
وتوصيات حول تقنيات التطهير ,واالستخدام المناسب لإلنضار ,واختيار تقنيات التنضير ,و يحذر للنظر.
السيطرة على العدوى وااللتهابات
غالبا ما تكون مستعمرة بشدة .دور غشاء حيوي رقيق في تأخير الشفاء هو أيضا مصدر قلق .عالج العدوى
يعتبر عالج العبء البكتيري من االعتبارات الهامة في الجروح المزمنة التي ً

يقلل من عدد البكتيريا ,السيتوكينات االلتهابية ونشاط البروتياز ؛ ويزيد من نشاط عامل النمو في سرير الجرح ,مما يعزز الشفاء الصحي 13 .يوفر قسم المبادئ التوجيهية العدوى
واألغشية الحيوية مز ًيدا من المناقشات والتوصيات للممارسة السريرية.
توازن الرطوبة
إن تعزيز سرير الجرح الدافئ والرطب يمنع الجفاف ويحفز نشاط عامل النمو ويعزز إعادة تكوين النسيج الظهاري المتسارع ,ولكنه ال يزيد من العدوى .يمنع التحكم في الرطوبة الزائدة من
ئيسيا في تعزيز توازن الرطوبة
تعطين األنسجة المحيطة  2,4.االختيار المناسب للضمادات التي تحافظ على الرطوبة واستخدام الضمادات الماصة للجروح شديدة النضح يلعب ًا
دور ر ً
لتعزيز الشفاء .ممارسة.

تقدم الحافة الظهارية
يشير فشل تطور الظهارة إلى أن الحواجز التي تحول دون االلتئام لم تتم إزالتها بشكل كاف وأن هناك حاجة إلى مزيد من تحضير سرير الجرح .يمكن أن يكون عدم تقدم حافة الجرح ,أو
تقويضها ,بسبب تشوهات في المصفوفة الخلوية ,أو نقص األكسجة في قاع الجرح أو نشاط البروتياز غير الطبيعي  4.السيطرة على العدوى وااللتهاب ؛ إزالة العبء الخلوي من خالل
التنضير ؛ يعتبر التحكم في رطوبة الجرح والتحكم فيه من االعتبارات المهمة في تعزيز تقدم الظهارة 2 .الرصد المتسلسل لتقدم الظهارة عند حافة الجرح يسمح للمهنيين الصحيين بتقييم
مدى كفاية إعداد سرير الجرح.
اإلصالح والتجديد

يعالج اإلصالح والتجديد دعم التئام الجروح من خالل العالجات التي تدعم وتحفز عملية التئام الجروح .في حالة عدم وجود عدوى  /غشاء حيوي أو حاالت مرضية مشتركة غير معالجة
(مثل أمراض األوعية الدموية) ,فإن العالجات التي تعزز تطور المصفوفة خارج الخلية وتحفز نشاط الخاليا المشاركة في عمليات الشفاء هي خيار لبعض األفراد  5.الفصول الضمادات
البيولوجية وتقدم عوامل النمو توصيات بشأن عالجات الجروح المصممة لدعم إصالح وتجديد األنسجة والجلد ,على سبيل المثال عالج الكوالجين وعوامل النمو الموضعية وبدائل الجلد
مطلوبا .تمت مناقشة التوصيات الخاصة بدعم الفرد
المهندسة حيوياً  5.في بعض األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط السماكة الكاملة ,اإلصالح الجراحي للجلد .قد يكون الجرح
ً

خالل الرحلة الجراحية في فصل جراحة إصابات الضغط.
العوامل االجتماعية والمتعلقة بالفرد

من المسلم به أن العوامل االجتماعية والعوامل الفردية تساهم مساهمة مهمة في قدرة الجرح على االلتئام  5.يتم التعرف على مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالفرد كمساهمة في
أيضا على القدرة للشفاء (على سبيل المثال ,حالة الجلد ,حالة التغذية ,التنقل ,حالة الدم ,إلخ) .يقدم فصل عوامل الخطر وتقييم
خطر إصابة الضغط ,والعديد من هذه العوامل ستؤثر ً
أيضا لتمكين إصابات الضغط الحالية من التعافي ومنع تكرارها .يمكن أن تلعب
المخاطر لمحة عامة عن العوامل الداخلية التي تؤثر على مخاطر إصابة الضغط التي يجب معالجتها ً
دور في قدرة الفرد على االلتزام بخطة العالج و  /أو التئام الجرح5 .
األمراض المصاحبة التي تتجاوز عوامل خطر إصابة الضغط ًا

أيضا على الوقاية من إصابات الضغط وعالجها  5.األدلة المحدودة المتاحة على
العوامل المعقدة المتعلقة ببيئة الفرد ,والحالة النفسية ,والنوم ,والمعرفة والتعليم ,والدعم االجتماعي تؤثر ً
استراتيجيات معالجة العوامل االجتماعية والفردية التي يمكن أن تؤثر على الوقاية من إصابات الضغط .ويناقش العالج والعالج في فصل جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم.

تحدد العلوم الناشئة باستمرار المزيد من العوامل التي تعرض األفراد لخطر تأخر الشفاء ,مما يؤدي إلى استكشاف عوامل أخرى يمكن معالجتها لتعزيز الشفاء بشكل أسرع ,على سبيل
المثال المحددات االجتماعية والعالجات القائمة على المناعة والعوامل الوراثية7 .
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التطهير و اإلنضار

المقدمة
يعتبر التطهير واإلنضار من الجوانب المهمة إلعداد سرير الجرح ولخلق بيئة الجرح التي تعزز الشفاء .هناك قدر كبير من األدلة على تطهير الجروح وتنضيرها للجروح المزمنة ذات
المسببات المختلفة .يركز هذا الفصل بشكل خاص على البحث المتاح حول هذه الجوانب من العناية بالجروح في سياق إدارة إصابات الضغط.
سؤال سريري
كان السؤال السريري الذي وجه تطوير هذا الفصل هو:


ما هي عالجات إصابة الضغط الموضعية الفعالة لدعم الشفاء (مثل التطهير ,التنضير ,العوامل الموضعية ,ضمادات الجروح ,إلخ)؟

تطهير الجروح
تطهير الجروح هو عملية استخدام السوائل إلزالة الملوثات السطحية (الحطام) وبقايا الضمادات السابقة والكائنات الحية الدقيقة من الجرح والسطح المحيط بالجرح 1 .التطهير ال "يعقم"
الجرح ؛ بدال من ذلك" ,يغسل" الجرح .إذا لم يكن باإلمكان إزالة المواد الليفية والفضالت  /الحطام برفق بالسوائل ,فيجب إجراء تقييم لمدى مالءمة التنضير (أي إزالة األنسجة الميتة).
األبحاث حول تطهير إصابات الضغط قليلة .تتحدث معظم المقاالت السريرية المتعلقة بالتطهير عن مبادئ التطهير العامة ألي نوع من أنواع تحضير سرير الجرح .التطهير هو خطوة
أولى مهمة في تحضير سرير جرح إصابة الضغط للشفاء عن طريق إزالة الحطام السطحي وبقايا الضماد ,مما يسهل تصور الجرح بشكل أفضل للتقييم.
 :12.1نظف إصابة الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
ال يوجد سوى مجموعة صغيرة من األدلة على تطهير إصابات الضغط .توفر دراستان صغيرتان ومتوسطتان  2ومنخفضة الجودة  3المستوى  1دليالً على أن تطهير إصابة الضغط
إحصائيا في حجم الجرح وتحسينات في شدة إصابة الضغط مقارن ًة بعدم إجراء التنظيف في إحدى الدراسات ,كان الغسل النابض بالضغط المنخفض أكثر
يرتبط بانخفاض معتد به
ً
فاعلية من عدم الغسل 2 ,وفي الدراسة الثانية كان التطهير أكثر فعالية من ترك سرير الجرح يجف.

اعتبارات التنفيذ


يجب أن يعتمد نوع وتكرار التطهير على حجم الجرح ,والفئة  /المرحلة ,وخصائص فراش الجرح (مثل اإلف ارزات) (رأي الخبراء).



إدارة األلم قبل تطهير إصابة الضغط (رأي خبير) .راجع الفصل التوجيهي لتقييم األلم وعالجه للحصول على معلومات حول إدارة احتواء األلم.



نظف معظم إصابات الضغط والجلد حول الجرح بمياه الشرب (أي الماء المناسب للشرب) أو المحلول الملحي العادي ( 7-4المستوى .)5



في بعض البلدان والمنظمات ,يمكن لألفراد الذين يعانون من الجروح المزمنة االستحمام أو االستحمام لتطهير الجرح ,إذا كان هناك إمكانية الوصول إلى مرافق االستحمام
غير المشتركة ,والتي تم تنظيفها بشكل مناسب  8.في البلدان أو المنظمات األخرى ,استخدام المياه المعقمة أو حلول التطهير مطلوب .وضع نظام تطهير مع مراعاة
المعايير والسياسات المحلية ,ونظافة المرافق ,والموقع التشريحي إلصابة الضغط وتفضيالت الفرد (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك استخدام أسلوب التعقيم عندما يتعرض الفرد أو الجرح أو بيئة التئام الجرح للخطر ( 8 45رأي الخبراء).



تطهير إصابات الضغط مع الجيوب األنفية  /حفر األنفاق  /تقويض بحذر ( 4رأي الخبراء).



ضع محلول التنظيف بضغط كاف لتنظيف سرير الجرح دون إتالف األنسجة أو دفع البكتيريا إلى الجرح ,بشكل عام بين  4و  15رطالً لكل بوصة مربعة (رأي الخبراء).

ملخص الدليل

هو وآخرون 2 )2012( .أظهر فعالية التطهير من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن =  )28باستخدام غسيل نابض منخفض الضغط (بحد أقصى  11رطل /
مصحوبا بتقليل أكبر في عمق إصابة الضغط وعرضها وطولها
بوصة مربعة) مقارنة بالغسيل الوهمي ,كان التطهير بمحلول ملحي عادي عند ضغط منخفض لمدة  10إلى  20دقيقة
ً
وحجمها (الكل الضغط < .)0.01ومع ذلك ,أجريت هذه الدراسة على مدى ثالثة أسابيع فقط ,مع قياس أسبوعي إلصابة الضغط ولم تتبع إصابات الضغط إلكمال اإلغالق  2.كان
صغير ,على الرغم من كونها ذات داللة إحصائية ,وامتدت فترات الثقة للقيمة الخالية (المستوى  .) 1أفادت دراسة أخرى ( 3ن =  )50تقارن
نظاما
ًا
المتوسط بين الفروق بين المجموعات
ً

أيضا بتحسينات كبيرة في كل من حجم إصابة الضغط وحالة سرير الجرح المقاسة كمقياس ضغط القرحة للشفاء حيث أظهرت
يتضمن تطهير الجروح بنظام ال يشمل تطهير الجروح ً
يوما مقارنة بإصابات الضغط التي تم تجفيفها بالهواء لتعزيز
انخفاضا ًا
منتظما
تطهير
ًا
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة التي تلقت
ً
كبير في مساحة السطح بعد ً 28
ً
الجرب (الضغط < .)0.05كان هناك تحسن بنسبة  ٪92في درجة مقياس الضغط للشفاء اإلجمالية إلصابات الضغط المطهر مقارنة بتحسن بنسبة  ٪60إلصابات الضغط المجفف

بالهواء (الضغط <( )0.01المستوى .)1
إلصابات الضغط النظيف (أولئك الذين ليس لديهم حطام أو عدوى بكتيرية مؤكدة) ,يوصى باستخدام مياه الصنبور (الصالحة للشرب) أو محلول ملحي عادي ,على الرغم من أن بعض
المنظمات تفرض استخدام المحاليل المعقمة وتقنية التعقيم .الماء المغلي والمبرد هو محلول فعال لتطهير الجروح في حالة عدم توفر المياه الصالحة للشرب أو المحلول الملحي العادي
 7-4.ال توجد فروق في معدالت العدوى والشفاء بين مياه الشرب والمحلول الملحي العادي في تطهير الجروح المزمنة لدى البالغين واألطفال ( 6910مستوى  .)5يجب مراعاة تقنية
التعقيم باستخدام المنتجات المعقمة عندما يكون الفرد يعاني من نقص المناعة ؛ أو إذا دخل الجرح في تجويف معقم للجسم أو عندما تكون بيئة التئام الجرح معرضة للخطر ؛ بخالف
ذلك ,تكون تقنية التعامل مع الجرح النظيف مناسبة  45.عندما ال يمكن تصور سرير الجرح بسبب مسالك الجيوب األنفية  /النفق  /التقويض ,فهناك احتمال أال يتم استرداد محلول
التطهير.
لطيفا للغاية في إعادة تكوين النسيج الظهاري إلصابات الضغط لمنع حدوث اضطراب
يمكن إجراء تطهير إصابات الضغط عن طريق ري طبقة الجرح بالسوائل .يجب أن يكون التطهير ً
في الظهارة الجديدة .ومع ذلك ,من أجل إزالة الحطام في طبقة الجرح ,يجب أن تكون قوة مجرى الري أكبر من قوى االلتصاق التي تبقي الحطام على سطح الجرح 11 .بشكل عام,

رطال لكل بوصة مربعة
مناسبا للتنظيف يمكن تحقيق الري المناسب من خالل اختيار محاقن وابر مختلفة الحجم (انظر الجدول  )16.1أو بدالً
يجب أن يكون ضغط الري بين  4و ً 15
ً
من ذلك ,هناك العديد من أجهزة الري المتاحة تجارياً .يجب إجراء تطهير الجروح فقط عند الضرورة السريرية .يجب أن يعتمد تكرار التطهير على الحاجة إلى إزالة اإلف ارزات أو الحطام
أو بقايا ضماد الجرح أو األنسجة الميتة الملتصقة بشكل غير محكم ,و  /أو الحاجة إلى رؤية طبقة الجرح بشكل أفضل.
الجدول  :16.1أمثلة على ضغط الري لتنظيف الجروح 15/14/1
حقنة

مقياس اإلبرة

ضغط الحقن

 35سم مكعب (مل)

 19عيار

8

 20سم مكعب (مل)

قسطرة وعائية قياس 28

12

 12سم مكعب (مل)

 22عيار

13

احتواء محلول الري المستخدم والتخلص منه بشكل صحيح لتقليل التلوث المتبادل .التلوث البيئي ممكن باستخدام أجهزة الري والسوائل ,ويجب استخدام احتياطات مكافحة العدوى بشكل
روتيني16 .
 :12.2استخدم محاليل التنظيف بمضادات الميكروبات لتنظيف إصابات الضغط مع العدوى المشتبه بها أو المؤكدة( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


محاليل التطهير المضادة للميكروبات ذات الفاعلية السطحية لالستخدام على سرير الجرح تشمل البولي هكساميثيلين بيجوانيد وثنائي هيدروكلوريد األوكتينيدين (OCT) .5
(رأي الخبراء).



محاليل التطهير المطهرة لالستخدام على طبقة الجرح تشمل المحاليل المؤكسدة الفائقة مع حمض هيبوكلوروس  17وهيبوكلوريت الصوديوم وبوفيدون اليود ( 5رأي الخبراء).



منتجا له إطالق مستدام لعامل مضاد للميكروبات بتركيزات منخفضة بدرجة كافية لتقليل السمية,
قد تكون السمية الخلوية لمحاليل التطهير معتمدة على التركيز .اختر
ً



الرجوع إلى سياسات مقاومة مضادات الميكروبات المحلية للحصول على إرشادات عند استخدام المطهرات (رأي الخبراء).



الرجوع إلى الفصل التوجيهي "العدوى والغشاء الحيوي الرقيق" لمزيد من المعلومات حول استخدام المحاليل المضادة للميكروبات.

واستخدمه ألقصر مدة لتقليل العبء الحيوي (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
استخداما أكثر قوة لمحاليل الري أو التنضير .لم تحدد المراجعات المنهجية الشاملة  18,19أي دليل
عادةً ما تتطلب إصابات الضغط مع األنسجة الميتة أو األغشية الحيوية المشتبه بها
ً
مباشر لدعم استخدام أي حلول محددة لتطهير الجروح أو تقنيات تطهير الجروح.
تساعد المنظفات ذات الخصائص المضادة للميكروبات في إدارة الحمل الحيوي .تجمع بعض المنظفات بين مضاد للميكروبات وخافض للتوتر السطحي يقلل من التوتر السطحي ويعزز
انتشار السائل عبر طبقة الجرح ,مما يسهل فصل األنسجة الرخوة غير القابلة للحياة والحمل الحيوي .بالنسبة إلصابات الضغط المتسخ (تلك التي تحتوي على حطام و  /أو استعمار
بكتيري مرتفع مؤكد) ,يجب مراعاة محلول تطهير مع عامل خافض للتوتر السطحي و  /أو عامل مضاد للميكروبات مناسب للجرح ويتوافق مع توصيات السمية  /الفعالية الحالية حتى
يتم تنظيف سرير الجرح4,5 .
أفادت إحدى الدراسات التي قارنت الصبار وكلوريد الفضة وديسيلجلوكوزيد بالمحلول الملحي متساوي التوتر إلصابات الضغط (ن =  )82أن رذاذ الصبار كان متفوًقا في تحقيق
يوما ( .)20المستوى  .)1قارنت دراسة أخرى  17استخدام حمض الهيدروكلوريك مع محلول ملحي عادي لري الجروح
تحسينات على أداة حالة قرحة الضغط (ع =  )0.02بعد ً 14
فردا ,ن =  12تعرضوا إلصابات ضغط) .تم إجراء الري بالتزامن مع التنضير بالموجات فوق الصوتية وتبع ذلك استخدام ضمادات الفضة لمدة سبعة أيام في كال
المزمنة (ن = ً 17
المجموعتين .لوحظت مضاعفات أقل للجروح في مجموعة  ٪35مقابل  80كانت لهذه الدراسة العديد من القيود المنهجية (المستوى .)1

بعض منظفات الجروح سامة للخاليا لألرومات الليفية إذا استخدمت بتركيزات عالية ( 1انظر الجدول  .)16.2المنظفات المصممة إلزالة المواد الب ارزية (منظفات الجلد) سامة للخاليا,
ويجب عدم استخدامها في الجروح  1.تجنب المنتجات المخصصة لالستخدام على الجلد السليم فقط .تم اإلبالغ عن أن المحاليل التي تكون في درجة ح اررة الغرفة عند وضعها على
إيالما.
الجرح تكون أقل ً
بالنسبة إلصابات الضغط مع الغشاء الحيوي المشتبه به ,فإن التنضير هو استراتيجية اإلدارة األكثر فعالية 21,22 ,كما تمت مناقشته في قسم التنضير في هذا الفصل.
الجدول  :16.2العالجات الموضعية المضادة للميكروبات (مستنسخة بإذن من المعهد الدولي لعدوى الجروح )5
المحلول

السمية الخلوية

النوع

تأثير على غشاء حيوي رقيق

المالحظات

محلول ملحي معقم

متساوي التوتر 23

ال شيء

ال شيء

محلول معقم غير مطهر 24

ماء معقم

نقص الضغط

ال شيء

ال شيء

محلول معقم غير مطهر 24

مياه الصنبور الصالحة للشرب

يختلف في المحتوى

غير معروف  /متغير

ال شيء

غير معقم 24

بوليهكساميثيلين بيجوانيد

مضادات

منخفضة إلى ال شيء 22

صفات الفاعل بالسطح تعطل

يقلل التوتر السطحي السائل مما

مرفقات األغشية الحيوية 22

يسمح بانتشار أكبر ويسهل

الميكروبات

السطحي

أوكتينيدين ثنائي هيدروكلوريد

محلول مؤكسد للغاية مع حمض هيبوكلوروس

22

ال يعزز مقاومة البكتيريا 22

الميكروبات

تظهر االختبارات في المختبر
سمية عالية 25

يمنع تكون غشاء حيوي رقيق

السطحي

يشير نقص االمتصاص إلى

األقل 26

لم يثبت أنه يعطل الشفاء

البكتيري والعوالق لمدة تصل إلى

يسمح بانتشار أكبر ويسهل

 72ساعة 26

فصل األنسجة غير القابلة للحياة

يخترق غشاء حيوي رقيق بسرعة

طا إلزالة
ُيزعم أنه يوفر نشا ً
الجراثيم ومضاد للميكروبات

24

معا أو
للري يمكن استخدامه ً
بشكل منفصل

مضادات

مطهر

عدم وجود آثار جهازية

قد تختلف تبعا للتركيزات

وهيبوكلوريت الصوديوم

بوفيدون اليود

فصل األنسجة غير القابلة للحياة

الجديد لمدة  3ساعات على

يمنع

نمو

الغشاء

الحيوي

ويقتل التكوينات من الداخل 24

مطهر

يختلف حسب التركيز 27

يأتي في شكل جل ومستحضر
معا أو
للري يمكن استخدامه ً
بشكل منفصل 25

يقلل التوتر السطحي السائل مما

26

ال يعزز مقاومة سالالت البكتيريا

يأتي في شكل جل ومستحضر

يمنع تطور األغشية الحيوية

ينظم إمكانات األكسدة واالختزال

الجديدة 28

ويعزز تكوين األوعية وبالتالي

يقضي على مستعمرات األغشية

تعزيز الشفاء 29

الحيوية الصغيرة 28

يقلل بشكل كبير من مستعمرات

قد يثبط مستويات البروتياز
الزائدة في الجروح المزمنة 29

األغشية الحيوية الناضجة 28

 :12.3نظف الجلد المحيط بإصابة الضغط( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
طا بتطهير محيط الجرح إلصابات
يأتي البحث الداعم للتوصية بتنظيف الجلد المحيط بإصابة الضغط من دراسة منخفضة الجودة من المستوى  2وجدت أن الشفاء األسرع كان مرتب ً
الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية .باإلضافة إلى ذلك ,اقترحت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  31 4أن التطهير حول الجرح مرتبط بتقليل ميكروبات الجلد لمدة تصل إلى 24
ساعة.
اعتبارات التنفيذ


تقييم الجلد المحيط بإصابة الضغط وتحديد مخاطر تلف الجلد حول الجرح (رأي خبير).



ضعيفا ,ففكر في وضع منتج حاجز لحماية الجلد من إصابة الجلد المتعلقة بالمادة الالصقة الطبية (رأي الخبراء).
إذا كان الجلد حول الجرح
ً

مناقشة األدلة
في تجربة سريرية غير عشوائية على كبار السن (ن =  ,)189قونية وآخرون 32 )2005( .مقارنة تطهير الجلد حول الجرح بمحلول ملحي عادي بالتطهير باستخدام منظف بشرة
متوازن درجة الحموضة (درجة الحموضة غير محددة) .بالنسبة إلصابات الضغط من جميع الفئات  /المراحل ,كان وقت الشفاء أقصر عندما يتم تنظيف الجلد حول الجرح بمنظف بشرة
ن
يوما ,ضغط =
يوما مقابل ً 20
متواز الحموضة والماء .ومع ذلك ,كان انخفاض وقت الشفاء ذا داللة إحصائية فقط لقرحات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية (متوسط الشفاء ً 15
 .)0.002قد يكون العصعص قد أثر على النتائج (المستوى  .)2في دراسة قائمة على المالحظة مع كبار السن (ن =  ,)5كان هناك انخفاض كبير في عدد الميكروبات في الجلد حول
يوميا
الجرح مباشرة بعد التطهير (الضغط < ,)0.05لكن المستويات الميكروبية عادت إلى خط األساس في غضون  24ساعة (المستوى  .)4يشير هذا إلى أن تطهير الجلد حول الجرح ً

أو في كثير من األحيان مناسب لتقليل الميكروبات التي قد تستعمر طبقة الجرح.
التنضير

وجلديا مع زغب أسود أو بني جاف .يعتبر تجفيف األنسجة الميتة
سميكا
رطبا ,أصفر ,أخضر ,أسمر ,أو رمادي وقد يصبح
ً
ً
األنسجة الميتة غير قابلة للحياة أو نخرية .عادة ما يكون ً

ئيسيا في تحضير سرير الجرح ,وال يعالج فقط الحواجز
أساسيا في تحضير سرير الجرح ُ 37-33 ,22.يعتقد أن التنضير في وجود األوعية الدموية في قاع الجرح يلعب ًا
مكونا
ً
دور ر ً
ً
دون
أيضا توفير تأثيرات تحفيزية محتملة 36 ,35 ,22.
التي تحول
التئام الجروح المزمنة ولكن ً
هناك عدد قليل من الدراسات السريرية التي أجريت على إصابات الضغط تقدم أدلة على استخدام التنضير ؛ أخالقيات مثل هذه المحاكمات مشكوك فيها .قبل تحليل Steed et al.
 199638المحوري الالحق للمقارنة غير العشوائية لمعدالت التنضير في مراكز التئام الجروح المشاركة في دراسة عامل النمو المؤتلف ,لم تكن هناك بيانات سريرية تجريبية لدعم وجهة
طا بزيادة إغالق الجرح ,مما
النظر المقبولة
مفيدا اللتئام الجروح  ,38 ,34.وجدت ستيد أن التنضير الشديد لقرحات القدم السكرية كان مرتب ً
عموما والممارسة السريرية التي كان التنضير ً
ً
مهد الطريق للتحقيق في سلسلة الفوائد التي يوفرها التنضير األولي والصيانة 3438.
ومستنير لدعم دور التنضير في تحضير سرير الجرح ,مع قدر كبير من إرشادات الممارسة السريرية ومعايير
ًا
قويا
على الرغم من عدم وجود أدلة بحثية ,إال أن هناك
ً
إجماعا سريرًيا ً
الرعاية واألبحاث في أنواع الجروح األخرى التي تدعم مفهوم التنضير كمكون ضروري من إعداد سرير الجرح الفعال 51-36,38-4,34
 :12.4تجنب اإلزعاج ,الخشخاش الثابت ,الجاف ,في األطراف والكعب اإلقفاري ,ما لم يكن هناك شك في اإلصابة( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل

سليماُ ,شفي  ٪99.3من إصابات ضغط الكعب في متوسط
تدعم دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  52 3التوصية بتجنب إزعاج الخار المستقر .عندما تم ترك خثار الكعب ً
أسبوعا.
مدة 11
ً
اعتبارات التنفيذ


قم بتقييم الحالة المستقرة والصلب والجاف عند كل تغيير ضمادة الجرح وكما هو محدد سريرًيا (رأي الخبراء).



طبيا  /جراح األوعية الدموية على وجه السرعة في حالة وجود حمامي ,وحنان ,ووذمة ,وقيح ,وتقلب ,وخرق ,و  /أو رائحة كريهة (أي عالمات العدوى) في
استشر
ممارسا ً
ً
المنطقة المحيطة بضمادة الجرح (رأي الخبراء).



قم بإزالة إصابات الضغط بشكل عاجل في حالة وجود حمامي ,وحنان ,ووذمة ,وقيح ,وتقلب ,وخرق ,و  /أو رائحة كريهة .يجب استخدام التنضير الجراحي الحاد أو
التنضير الحاد التحفظي ألن هذه هي أسرع الطرق لتنظيف الجرح ( 42,53-4,39رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
يجب إجراء تقييم إلصابة الضغط المغطاة بخشونة جافة ومستقرة عند كل تغيير للضمادة وكما هو موضح سريرًيا للكشف عن العالمات األولى ألي إصابة بالعدوى .المؤشرات السريرية

التي تدل على أن الخشونة الجافة والمستقرة تتطلب التقييم والتدخل تشمل عالمات الحمامي ,والحنان ,والوذمة ,والقيح ,والتقلبات ,والفرق ,و  /أو الرائحة الكريهة (أي عالمات العدوى)

في المنطقة المحيطة بالضمادة53 42-439 .
شانون وآخرون 52 )2013( .أجرى مراجعة بأثر رجعي في دار رعاية المسنين إلصابات ضغط الكعب (ن =  )179مع تغطية كاملة ( ٪67.8من العينة) أو تغطية نفطة (٪31.8
مشاركا لم يفقدوا المتابعةُ ,شفي  154من إصابات الضغط ( .)٪99.3من إصابات ضغط الكعب المغطاة بالخشب ,تلتئم  ٪100من الجروح خالل فترة شفاء
من العينة) .من بين 155
ً
أسبوعا) .تضمنت المضاعفات إصابة فرد واحد بالتهاب العظم والنقي (مع الشفاء النهائي) وحالتين من التهاب النسيج الخلوي ,تؤدي
أسبوعا (تتراوح من  2إلى 50
متوسطة تبلغ 11
ً
ً
إحداهما إلى البتر (المستوى .)3

 :12.5إزالة الضرر الناتج عن ضغط األنسجة الميتة واألغشية الحيوية المشتبه بها أو المؤكدة واجراء التنضير للصيانة حتى يصبح طبقة الجرح خالية من األنسجة الميتة ومغطاة

بنسيج حبيبي( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
هناك إجماع سريري مستنير قوي لدعم دور التنضير في تحضير سرير الجرح ,على الرغم من االفتقار المفهوم أخالقياً للتجارب المعشاة ذات الشواهد التي تقارن التنضير بعدم التنضير
في البشر  56-53 ,50-43 ,41 ,39 ,38 ,36 ,34.الدليل المباشر على التنضير يقدم في المقام األول مقارنات بين أنواع مختلفة من التنضير بدالً من إثبات أن إزالة الجرح أكثر
دليال غير مباشر على أن التنضير الحاد فعال في زيادة قابلية بكتيريا الجرح في الجروح المزمنة للعالج بالمضادات الحيوية لفترات
فعالية من عدم إجراء اإلنضار .قدمت إحدى الدراسات ً
تحسنا في حالة الجرح التي تم اإلبالغ عنها في أداة بيتس جنسن تقييم الجروح مع التنضير
قصيرة (تصل إلى  72ساعة) .أظهرت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى 57 3
ً
اإلنزيمي مقارنة بعدم التنضير أو التنضير الحاد (لم يكن من الواضح كم عدد الضوابط التي لم تتلق أي تنضير في الدراسة).

عموما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطرق .أظهرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  ,1ودراسة واحدة
توضح المقارنات بين األنواع المختلفة من التنضير
ً
منخفضة الجودة من المستوى  59 3أن التنضير اإلنزيمي فعال مثل التنضير الذاتي واإلنضار الحاد في تحقيق تحسينات في مساحة سطح الجرح .أثبتت دراستان عاليتا الجودة من
أيضا أن التنضير اإلنزيمي مرتبط بتحسينات في حالة الجرح (زيادة في النسيج الحبيبي وتحسين الدرجات في أداة بيتس جنسن تقييم الجروح) .قدمت ثالث دراسات
المستوى ً 5760 3
دليال على أن التنضير الذاتي باستخدام ضمادات مختلفة فعالة مثل بعضها البعض وغيرها من أشكال التنضير في تحقيق تحسين في حالة إصابة
منخفضة المستوى ً 63-61 1
الضغط .أشار عدد من التحليالت االقتصادية الصغيرة ذات الجودة العالية 64 ,متوسطة  65-58ومنخفضة  66إلى أن التنضير اإلنزيمي قد يكون طريقة تنضير أكثر فعالية من حيث
التكلفة ,ولكن هذه النتيجة تتأثر بالموقع الجغرافي واإلعداد السريري ومدة االستخدام.
قدمت إحدى الدراسات التي أجريت على الجروح ذات المسببات المختلفة دليالً غير مباشر على أن التنضير أسبوعياً أو أكثر توات اًر كان مرتبطاً بزيادة نسب الخطر للشفاء بالمقارنة مع
أقل من التنضير األسبوعي ( ٪HR = 4.26 (95المجال العددي للثقة [ المجال العددي للثقة  4.20إلى  67. )4.31إضافية أشارت األدلة غير المباشرة إلى أن حساسية الجرح
الجرثومية للمضادات الحيوية تنخفض إلى مستويات غير مهمة بمقدار  48ساعة وتعود إلى مستويات ما قبل التنضير في غضون  72ساعة 21 ,مما يشير إلى ضرورة التنضير
للصيانة لمعالجة األغشية الحيوية (دليل غير مباشر).

اعتبارات التنفيذ


يجب إجراء عملية التنضير فقط عندما يكون هناك نضح كاف للجرح .قم بإجراء تقييم لألوعية الدموية قبل التنضير إلصابات الضغط في األطراف السفلية لتحديد ما إذا
كانت حالة  /إمداد الشرايين كافية لدعم التئام الجرح المتضخم).



يجب إجراء التنضير الحاد التحفظي ,والتنضير الجراحي  /الحاد ,والتنضير بالموجات فوق الصوتية من قبل مهنيين صحيين مدربين بشكل خاص ومؤهلين ومؤهلين
ومرخصين بما يتفق مع اللوائح القانونية والتنظيمية المحلية ( 37رأي الخبراء).



إدارة األلم قبل الشروع في إنضار الجرح 46,53,68-4,39 .راجع الفصل التوجيهي لتقييم األلم وعالجه للحصول على معلومات حول إدارة األلم.



استخدام أدوات معقمة للتنضير التحفظي الحاد والجراحي  /الحاد والموجات فوق الصوتية ( 37رأي الخبراء).

طريقة التنضير


حدد طريقة (طرق) التنضير األنسب للفرد ,وسرير الجرح واإلعداد السريري (رأي الخبراء).



إجراء التنضير الجراحي  /الحاد في وجود نخر واسع النطاق ,والتهاب النسيج الخلوي المتقدم ,والخلل ,والتقلب ,و  /أو اإلنتان الثانوي للعدوى المرتبطة بالقرحة -4,39,41
( 46,53,68رأي الخبراء).



إجراء التنضير التحفظي الحاد أو الحاد بحذر إذا كان الفرد يعاني من عدم كفاءة مناعية ,أو تعرض األوعية الدموية للخطر ,أو عندما يكون هناك نقص في التغطية
المضادة للبكتيريا في اإلنتان الجهازي .تشمل موانع االستعمال النسبية العالج بمضادات التخثر واضطرابات النزف ( 68 53 46-439رأي الخبراء).



استخدام الطرق الميكانيكية ,ذاتية التحلل ,األنزيمية ,و  /أو البيولوجية للتخدير عندما ال تكون هناك حاجة سريرية ملحة لتصريف أو إزالة األنسجة الميتة -42,44-4,39
( 46,53,68رأي الخبراء).



إحالة األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة مع تقويض ,ونفق  /مسالك الجيوب األنفية ,و  /أو أنسجة نخرية واسعة النطاق ال يمكن
إزالتها بسهولة بواسطة طرق التنضير األخرى للتقييم الجراحي بما يتناسب مع حالة الفرد وأهداف الرعاية ( 68 53 45-39رأي خبير).

ملخص الدليل
ميكانيكيا ,واعاقة إعادة االندمال بتشكل النسيج الظهاري .بما يتفق مع األهداف العامة للرعاية,
األنسجة الميتة عبارة عن نواة للعدوى ,واطالة أمد االستجابة االلتهابية ,وعرقلة االنكماش
ً

يجب إجراء إنضار أولي شامل إلصابة الضغط  68 45-39والحافة الظهارية مفرطة التكاثر للحصول على استجابة التئام الجروح الحادة .يجب أن يتبع التنضير للصيانة ما تمليه حالة
سرير الجرح  36 35 33.باإلضافة إلى ذلك ,عندما يتأخر الجرح في االلتئام (أي أربعة أسابيع أو أكثر) ويفشل في االستجابة للعناية القياسية بالجرح و  /أو العالج المضاد
للميكروبات ,يكون له مؤشر مرتفع من االشتباه في وجود غشاء حيوي رقيق والنظر في إزالة ضرر الضغط .راجع الفصل التوجيهي "العدوى واألغشية الحيوية" لمزيد من المعلومات.
في الحاالت التي يتلقى فيها األفراد رعاية ملطفة ,يجب أن تؤخذ نوعية حياتهم العامة في االعتبار عند تقرير ما إذا كان سيتم التخلص من الحطام وأنسب أنواع التنضير.
طرق التنضير
شيوعا المستخدمة إل زالة إصابات الضغط هي:
الطرق األكثر
ً


تنضير حاد (على سبيل المثال ,جراحي  /حاد أو متحفظ حاد)



التحلل التلقائي



أنزيمية



بيولوجي



ميكانيكي.

تنضير حاد
يتضمن التنضير الحاد تنضير جراحي  /حاد وتنضير حاد محافظ .التنضير الجراحي  /الحاد هو إنضار سريع للجرح يتم فيه إزالة األنسجة الميتة من الجرح باستخدام مشرط ومقص
تحت مخدر موضعي عام أو موضعي  37.يمتد التنضير الجراحي إلى األنسجة القابلة للحياة ,والنزيف الناتج يحفز إنتاج عوامل النمو الذاتية المنقولة بالدم .الجاذبات الكيماوية للخاليا
االلتهابية والميتوجينات لكل من الخاليا الليفية والخاليا الظهارية  33,50.وعادة ما تقتصر على عيادات المرضى الداخليين المتخصصة التي لديها القدرة على التخدير والقدرة على
الحفاظ على التعقيم الصارم والسيطرة على النزيف ,ويتم إجراؤها من قبل جراح آخر طبيب مؤهل أو أخصائي أقدام أو ممارس متقدم37 .

احيا عندما تكون هناك حاجة إكلينيكية
يعتبر التنضير الجراحي هو األنسب عندما تكون هناك حاجة ملحة إلزالة األنسجة الموسعة والمفتوحة .يجب أن يتم إنضار إصابة الضغط جر ً
مصابا
لعملية تنضير واسعة النطاق ؛ ال يمكن تحديد درجة التقويض والجيب  /النفق ؛ هناك تقدم التهاب النسيج الخلوي .يجب إزالة العظام واألجهزة المصابة ؛ و  /أو يكون الفرد
ً

بإنتان ثانوي إلصابة الضغط  70 37.تشمل الموانع النسبية العالج بمضادات التخثر واضطرابات النزف.

يستخدم التنضير الحاد التحفظي استخدام المباضع ,والكحت ,والمقص ,والملقط ,والمطاط إلزالة األنسجة الميتة مع ألم أو نزيف محدود  71.تقلل طريقة التنضير هذه من العبء
البكتيري على سطح الجرح وتزيل الخاليا المتشيخة ,وتحويل الجرح المزمن إلى جرح حاد33 . .
يجب إجراء اإلنضار الحاد الجراحي  /الحاد والمحافظ فقط في المواقع التشريحية التي تمتلك أوعية دموية كافية لدعم القدرة على الشفاء  50 ,46 ,40 ,4يتضمن فصل إصابات ضغط
مستحيال ,يجب اتخاذ قرار بشأن التخلص
الكعب معلومات حول إجراء تقييم األوعية الدموية لألطراف السفلية .عندما تكون األوعية الدموية غير كافية ويكون تصحيح األوعية الدموية
ً
من األوعية الدموية بين الفرد وعائلته وأخصائي األوعية الدموية أو الجروح ,في ضوء المخاطر والفوائد.
حيويا لمهني الصحة باستخدام تقنيات التنضير الحادة .يجب توخي الحذر مع األفراد الذين يعانون من نقص المناعة لتجنب التجاويف المفتوحة
أمر
تعد معرفة علم التشريح والتدريب ًا
ً
الكبيرة التي قد تكون بمثابة بوابات للعدوى االنتهازية  33.باإلضافة إلى ذلك ,يجب توخي الحذر عند األفراد الذين يعانون من اضطرابات النزيف والذين يتناولون مضادات التخثر
مطلوبا في بعض
أمر
 33,45,72.قد يكون الوصول إلى التنضير الحاد المحافظ تكون محدودة في أماكن رعاية معينة .قد تكون الكفاءة و  /أو الشهادة ألداء التنضير الحاد التحفظي ًا
ً
المناطق الجغرافية

أبلغ أنفار وأوكونكو ( )2017عن نتائج  73لإلصابات العجزية والعصعصية واإلسكية والضغط المدور (ن =  )190بعد التنضير الحاد المحافظ الذي يتم إجراؤه بجانب السرير بواسطة
تحسنا في مساحة
أسبوعا من المتابعة ,أظهر  ٪73من إصابات الضغط
الجراحين والمساعدين الجراحيين .كان متوسط مساحة السطح المنضبة  3.2بوصة  20.8( 2سم  .)2في 12
ً
ً

السطح ,بمتوسط انخفاض في الحجم بنسبة ( 73 ٪40المستوى  .)3ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن شدة إصابات الضغط وتم استخدام التحديد البصري للغشاء حيوي رقيق لتحديد
متطلبات التنضير ,والتي ال تعتبر طريقة معقولة أو صالحة لتحديد غشاء حيوي رقيق .جولينكو وآخرون 74 )2009( .الحظ أنه ينبغي إجراء التنضير الجراحي حتى يتم استئصال
جميع األنسجة الميتة .اقترحت دراستهم بأثر رجعي التي أجريت على إصابات الضغط أن التحليل النسيجي المرضي لألنسجة المستأصلة أثناء التنضير الجراحي يمكن استخدامه لتحديد
مدى كفاية التنضير ألن الفحص البصري لألنسجة وحده قد يكون غير كاف .أظهرت نتائج الدراسة أنه باستخدام التقييم البصري وحده ,ظلت األنسجة مفرطة التقرن والتليف والتهاب
العظم والنقي حتى بعد التنضير الجراحي الذي أجراه الجراحون المتمرسون (المستوى .)4
كبير في
التئاما ًا
حادا للمكشطة أظهرت
ًا
وليامز وآخرون 49 )2005( .في دراسة تجريبية غير معشاة لألفراد المصابين بقرحة الساق الوريدية المزمنة ,أفاد أن الجروح التي تلقت
إنضار ً
ً
أربعة أسابيع بعد التنضير بالمقارنة مع أولئك الذين ال يتلقون التنضير الحاد المحافظ ,كما تم قياس انخفاض متوسط مساحة سطح القرحة .لم تكن هناك فروق في معدالت اإلصابة بين
تجانسا ,مما قد يفسر
أسبوعا .من المهم أن ندرك أنه بالنظر إلى استخدام تصميم أقل صرامة ,فإن المجموعات أقل
المجموعتين أو اختالف كبير في متوسط مساحة السطح في 20
ً
ً
حادا ,وفي األساس لم يكن لديهم نسيج متسلق أو مهترئ .قدموا  15إلى  ٪ 20من التحبيب ,في حين أن أولئك الذين
ًا
بعض التباين .أولئك في المجموعة الضابطة لم يتلقوا
تنضير ً

يتلقون التنضير عند خط األساس لديهم قشور وليس تحبيب.

من الضروري أن يمتلك المهنيون الصحيون الذين يجرون التنضير الحاد التحفظي أو التنضير الجراحي  /الحاد المعرفة بالتشريح والتدريب والخبرة الكافية  45 44 41 4,37.على الرغم
من أن ضمادات الجرح النظيفة قد تكون مناسبة إلدارة قرحة الضغط 39 ,األدوات المستخدمة في يجب أن يكون التنضير التحفظي الحاد أو الجراحي  /الحاد معقم
اإلنضار الذاتي
التحلل الذاتي هو شكل انتقائي للغاية من التنضير البطيء يحدث بشكل طبيعي في جميع أنواع الجروح 3337 .بلعم البكتيريا ,واإلنزيمات المحللة للبروتين مثل الكوالجيناز ,واإليالستاز,
والميلوبيروكسيديز ,والهيدروالز الحمضي ,والليزوزيمات بشكل انتقائي تسييل وتفصل األنسجة المهترئة والخسارة من األنسجة السليمة 33 .الهدف هو تنظيم بيئة الجرح لتحقيق الرطوبة
المثلى ,ودرجة الحموضة والرطوبة من أجل حدوث التحلل الذاتي.
ضمادات الجروح المحتجزة للرطوبة مثل الغروانيات المائية واألغشية الشفافة والهيدروجيل ترطيب األنسجة الجافة المهدرة وتوفر بيئة رطبة ألنزيمات الجسم نفسها وخاليا البلعمة إلزالة
األنسجة الميتة  69في الجروح شديدة النضح ,ضمادات االمتصاص (على سبيل المثال ,ألجينات الكالسيوم ,السليلوز األلياف) أكثر مالءمة.
في تجربتين صغيرتين معشاة ذات شواهد (تجربة سريرية معشاة )sتقارن الهالميات المائية غير المتبلورة ,لم يالحظ أي فرق في معدالت التنضير أو الشفاء ( 6163المستوى  .)1هذا
يشير إلى أنه ال يوجد نوع معين من هيدروجيل غير متبلور أفضل من اآلخر لتحقيق التحلل الذاتي.

في اثنين من التجارب المعشاة ذات الشواهد الصغيرة التي تقارن التنضير الذاتي باستخدام الغرويات المائية مع التنضير اإلنزيمي باستخدام إنزيم موضعي (كوالجيناز) تم اإلبالغ عن
نتائج متباينة .من بين األفراد المصابين بقرحة الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة ,بورغوس وآخرون )2000( .ال يوجد فرق في الشفاء بين استخدام الكوالجيناز والغرواني المائي
(المستوى  ,)1في حين أن مولر وآخرون )2001( .وجد  62أن كوالجيناز أسرع في تحقيق إنضار األنسجة النخرية الرخوة والتئام الجروح بعد إزالة النثار الصلب في إصابات الضغط
العقبي من الفئة  /المرحلة الرابعة (المستوى  .)1من بين األفراد المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة ,بورغوس وآخرون )2000( .أفاد  62أن أولئك الذين عولجوا
إيجابيا نحو الشفاء (ُ ٪ 83.3شفاء) مقارنة بـ ( )٪ 73.7في أولئك الذين عولجوا بغرواني مائي ,لكن هذا االختالف لم يصل إلى أهمية (ضغط = .) 0.754
اتجاها
بالكوالجيناز أظهروا
ً
ً

من المهم مالحظة أنه في دراسة مولر عام  ,2001تم إجراء  66عملية إنضار جراحي قبل التوزيع العشوائي للموضوع .كانت كلتا الدراستين دراستين صغيرتين غير معماة استخدمت
التقييمات الذاتية لحجم الجرح ,وفي الدراسة التي أجراها بورغوس وآخرون )2000( .انسحب  62أكثر من  ٪30من المشاركين من الدراسة.

يُمنع التنضير الذاتي في حالة وجود عدوى غير معالجة أو أنسجة نخرية واسعة النطاق ,وفي إصابات الضغط الكبير مع تقويض المسالك الجيوب األنفية ,وفي األفراد الذين يعانون من

ضعف المناعة 43,45,53,68-39,41 .كبار السن 75
التنضير األنزيمي

يتم تحقيق اإلنضار اإلنزيمي عن طريق تطبيق إنزيمات خارجية المنشأ للبروتين أو الفبرين على سطح القرحة والتي ستعمل بشكل تآزري مع إنزيمات الجسم الذاتية  69 37.قد يختلف
توافر عوامل التنضير األنزيمية حسب البلد ,وتختلف خصائصها وفوائدها في التنضير .الفيبرينوليسين  /ديوكسي ريبونوكلياز ( )DNAseيحلل مكونات الفيبرين من جلطات الدم ,ويعطل
الفيبرينوجين وعوامل التخثر األخرى ,ويوسع األوعية الدموية ,مما يسمح للبالعم بتقطير األنسجة الميتة .الكيراتين أو الدهون أو الفبرين )33[ .باباين ,إنزيم محلل للبروتين ,غير نشط
ضد الكوالجين ويهضم األنسجة المهترئة من خالل تسييل الحطام الليفي .يتطلب  Papainالمنشط ليعمل ؛ يساعد اليوريا الذي يعمل كمنشط في تغيير طبيعة البروتين غير الحيوي ,مما
يجعله قابالً لتحلل البروتين .وقد تؤدي المعادن الثقيلة إلى تعطيل بعض اإلنزيمات .اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام عوامل اإلنزيم اإلنزيمي.
يقدم عدد من التجارب المعشاة ذات الشواهد والدراسات األترابية أدلة على استخدام الكوالجيناز في اإلنضار اإلنزيمي إلصابات الضغط .استكشفت مراجعة واحدة لقاعدة البيانات بأثر
رجعي  59استخدام كوالجيناز كعامل مساعد لعملية التنضير االنتقائي لعالج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة .افترض الباحثون أن طريقة التنضير االنتقائية المستخدمة هي
يوما
أيضا التنضير اإلنزيمي تلتئم في إطار زمني أسرع بشكل ملحوظ
تنضير
ًا
التنضير الحاد .مقارنة بإصابات الضغط التي تلقت
انتقائيا فقط ,فإن تلك التي تلقت ً
ً
ً
إحصائيا (يعني ً 456

يوما لعدم وجود كوالجيناز ,الضغط < ,)0.0001والتي تُرجمت إلى نسبة خطورة تبلغ  CI 1.28 ٪95( 1.85إلى  ,2.68ضغط =  .) 0.001كانت
للكوالجيناز مقابل متوسط ً 589
شهر
معدالت الشفاء بشكل عام منخفضة في هذه الدراسة ؛ حقق  ٪11فقط من المجموعة التي ال تحتوي على كوالجيناز و  ٪22من مجموعة كوالجيناز اإلغالق التام في غضون ً 12ا

( 59المستوى  .)3قارنت دراسة أخرى بأثر رجعي بين إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة التي تتلقى الكوالجيناز كمساعد لعالج الجروح بالضغط السلبي ( )n = 67مع
إضافيا حسب الحاجة لم يكن هناك فرق كبير بين مجموعات التغيير في
حادا
ًا
أولئك الذين يتلقون عالج الجروح بالضغط السلبي فقط (ن =  .)47جميع إصابات الضغط تلقت
تنضير ً
ً
مساحة سطح الجرح (ضغط =  0.322؛ ومع ذلك ,فإن إصابات الضغط التي تلقت عالج كوالجيناز المساعد كان لها درجات أفضل بكثير (ضغط =  ) 0.022على أداة بيتس جنسن
لتقييم الجروح التي تتضمن تقييم خصائص طبقة الجرح (المستوى  57. )3وهكذا فإن األدلة على فوائد إضافة التنضير اإلنزيمي بالكوالجيناز إلى نظام العالج الذي يتضمن التنضير
الحاد مختلط.
تقدم مقارنات كوالجيناز مع عوامل التنضير األنزيمية األخرى (مثل غراء اليوريا  76والفيبرينوليسين  /ديوكسي ريبونوكلياز)  77في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى
الرابعة أدلة مختلطة إلى حد ما .بينما أفاد اختبار تجربة سريرية معشاة (ن =  )28مقارنة مع غراء يوريا كوالجيناز أن منتج غراء اليوريا كان متفوًقا في تحقيق انخفاض في األنسجة
المهترئة (الضغط < )0.0167وتحسين التحبيب (الضغط < ,)0.0167لم تكن معدالت الشفاء اإلجمالية مختلفة (المستوى  .)1تم العثور على تجربة سريرية معشاة ثانية (n = 135
متضمنا n = 78 ,نتيجة تم تحليلها) لم يتم العثور على فرق كبير (ضغط =  ) 0.164بين المجموعتين لتقليل األنسجة المهترئة (المستوى  .)1تضمنت الدراستان أحجام عينات صغيرة
ً

ولديهما قيود منهجية (على سبيل المثال ,قياس النتائج غير المعماة).

فائقا للجروح باستخدام كوالجيناز وضماد شبه مغلق
ًا
أيضا بين التنضير اإلنزيمي بالكوالجيناز واإلنضار الذاتي .أظهر تجربة سريرية معشاة صغير (ن = )27
إنضار ً
تم إجراء مقارنات ً
مقارنة بضمادة هيدروجيل إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة .ما يقرب من  ٪ 85من إصابات الضغط التي تم عالجها باستخدام الكوالجيناز تحقق اإلنضار الكامل في

إحصائيا لتحقيق
يوما مقارنة بـ  ٪ 29من أولئك الذين عولجوا بضمادة هيدروجيل (الضغط < .)0.03كانت إصابات الضغط التي تم إنضارها باستخدام كوالجيناز أكثر احتمالية
ً
ً 42
يوما ( ٪69مقابل  ,٪21ضغط = ( 0.02) 58المستوى  .)1أجرت دراسة أكبر  60مقارنات بأثر رجعي بين كوالجيناز (ن =  )446والعسل
إغالق كامل للجرح في غضون ً 84
الطبي (ن =  )341إلصابات ضغط التنضير (الفئة األولية  /المرحلة الثالثة) في العيادات الخارجية .كانت هناك حاجة لزيارات عالج أقل للتنضير باستخدام كوالجيناز (9.9 ± 9.1

شهر (نسبة األرجحية [نسبة
مقابل  ,16.6 ± 12.6الضغط < .)0.001كانت إصابات الضغط التي عولجت بالكوالجيناز أكثر احتمالية بنسبة  ٪38لتكون حبيبات كاملة بعد ً 12ا
أرجحية مخفضة CI 1.057٪ 1.384, 95إلى  ,1.812ضغط =  .) 0.018على الرغم من أن إصابات الضغط المعالجة بالكوالجيناز كانت أكثر احتمالية من الناحية اإلحصائية

منخفضا ,وقد ال يكون الفرق
مهما من الناحية السريرية ( ٪28.2مقابل  ,٪21.3ضغط
شهر ,كان معدل الشفاء الكامل لكال المجموعتين
للشفاء التام (االندمال الظهاري الكامل) في ً 12ا
ً
ً
=  0.009؛  CI 1.051٪OR 1.467, 95إلى  ,2.047ضغط = ( 0.024) 60المستوى .)3
أفادت العديد من التحليالت االقتصادية التي أجريت في الواليات المتحدة عن وفورات في التكاليف مرتبطة باستخدام كوالجيناز إلنضار إصابات الضغط .في دراسة عن رعاية 557
توفير في
إصابة ضغط ,ميرنز وآخرون )2017( .أبلغت  64عن انخفاض التكاليف على مدى عام واحد للتنضير باستخدام كوالجيناز مقارنة بالعسل .كارتر وآخرون ( )2017وجد ً 65ا
التكاليف للنظام الصحي في الواليات المتحدة عن طريق إجراء التنضير باستخدام كوالجيناز مقارن ًة بعملية التنضير الحاد .واكاستر  2013وجد  58أن كوالجيناز وسيلة فعالة من حيث

التكلفة أكثر  3.2مرة للتنضير من ضمادات الهيدروجيل .في هولندا ,مولر وآخرون 66 )2001( .وجد أن التكاليف المرتبطة باستخدام الكوالجيناز كانت أقل بنسبة  ٪5من استخدام
ضماد غرواني مائي من أجل التنضير الذاتي .قد ال يتم استقراء هذه النتائج من الواليات المتحدة وهولندا إلى مواقع جغرافية أخرى .يجب أن يعتمد القرار بشأن أنسب طريقة للتخدير في
المقام األول على الحالة السريرية للجرح وتفضيالت الفرد ,فضالً عن خبرة أخصائي الصحة وامكانية الوصول إلى خيارات العالج المختلفة.
التنضير الميكانيكي
غالبا ما يكون التنضير الميكانيكي شكالً غير انتقائي من أشكال اإلنضار التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة كل من األنسجة غير الحيوية واألنسجة القابلة للحياة  4,69.تشمل أمثلة عوامل
ً
التنضير الميكانيكية ما يلي:


الضمادات الرطبة إلى الجافة



ضمادات التنضير أحادية الشعيرات  /األلياف الدقيقة



الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد (االتصال وعدم االتصال)



الجراحة المائية.

يمكن أن تكون ضمادات الشاش المبللة إلى الجافة مؤلمة وقد تزيل األنسجة السليمة  4.يتم استخدام ضمادات الشاش المبتلة إلى الجافة بشكل أقل .تشير األبحاث إلى أنها مرتبطة
بإبطاء التئام الجروح ومكلفة في الوقت المهني بسبب الحاجة إلى تغييرات ضمادات الجروح المتكررة.
تزيل وسادة اإلنضار أحادية الخيوط  /األلياف الدقيقة األنسجة الخشنة والمفتتة ,ومن المحتمل أن تعطل الغشاء الحيوي داخل طبقة الجرح  81 80.يقتصر البحث على استخدام خيوط
أحادية  /وسادة إنضار من األلياف الدقيقة على تطبيقها في إزالة طبقة الجرح (ن =  )13لتمكين تصور أفضل لسرير الجرح لتصنيف إصابة الضغط ( 81المستوى  .)4في تلك
الدراسة ,لم تستغرق عملية التنضير أكثر من أربع دقائق ؛ ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن النتائج السريرية للجروح وتحمل الفرد .مطلوب مزيد من البحث حول فعاليته في تعزيز التئام
الجروح
يتم استخدام التنضير بالموجات فوق الصوتية منخفضة التردد ( )LFUSبشكل متزايد إلزالة األنسجة الميتة .يوفر التنضير بالموجات فوق الصوتية منخفض التردد تأثيرات ميكانيكية
وهيدروديناميكية مباشرة في طبقة الجرح بسبب التجويف  22.يتسبب تطبيق الموجات فوق الصوتية في تكوين وتدمير فقاعات صغيرة في سائل الري التي تتمدد وتنهار بسرعة ("فجوات
تنفجر") مما يؤدي إلى موجات صادمة مضطربة و التيارات التي تؤدي إلى تآكل األنسجة الميتة والفيبرين .يتم استخدام األجهزة لكل من  LFUSالمالمس و  LFUSغير المالمس في
تنضير الجروح ,مع الوصول إلى أنواع مختلفة من أجهزة التنضير بالموجات فوق الصوتية وترخيصها عبر المواقع الجغرافية .الدليل موجود في المقام األول في أنواع الجروح األخرى,
وخاصة قرح الساق الوريدية وتقرحات القدم السكرية .أظهرت التجارب المعشاة ذات الشواهد (تجربة سريرية معشاة )sتحسينات كبيرة في حالة سرير الجرح في جروح المسببات األخرى
المرتبطة بكل من التالمس  82,83وعدم االتصال  86-84التنضير بالموجات فوق الصوتية منخفضة التردد .يحتوي فصل العوامل البيوفيزيائية على مزيد من المعلومات حول عالجات
الموجات فوق الصوتية المستخدمة لتعزيز الشفاء.
سكين الماء للجراحة المائية هو أداة بديلة لتحقيق التنضير الجراحي .يمكن تنظيمه للتحكم بدقة في عمق التنضير من خالل معايرة ضبط الضغط 8788 .تشير األدلة السريرية في
تنضير أسرع من الطرق األخرى .على سبيل المثال ,أفادت دراسة غير معشاة في قرح الساق الوريدية المزمنة التي
ًا
الجروح ذات المسببات المختلفة إلى أن الجراحة المائية يمكن أن تحقق

يوما
قارنت الجراحة المائية مع التنضير الذاتي باستخدام ضماد الجرح بالهيدروجيل بعدم وجود اختالف في معدالت الشفاء ,ولكن الوقت لتحقيق اإلنضار الكامل كان ً 0.6 ± 1.3
للجراحة المائية ,مقارنة بـ  3.9 ± 4.3أيام للهيدروجيل ( 89المستوى  .)5باإلضافة إلى ذلك ,أفادت دراسة بأثر رجعي باستخدام الضوابط التاريخية للجروح الحادة والمزمنة التي تلقت
الجراحة المائية مقارنة مع التنضير الحاد التقليدي ,عن عدد أقل من اإلجراءات الجراحية المطلوبة في مجموعة الجراحة المائية ( 90المستوى  .)5في اآلونة األخيرة ,فيرير سوال
يعا .ما يقرب من  ٪73من الجروح
ًا
بطيئا وتتطلب
مزمنا ( ٪23منها إصابات ضغط) تُظهر التئام الجروح ً
جرحا ً
تنضير سر ً
وآخرون 88 )2017( .استخدمت الجراحة المائية إلزالة ً 29
المزمنة تتطلب جلسة تنضير واحدة فقط لتحفيز الشفاء ,والحظ الباحثون وجود عالقة بين مساحة سطح الجرح األساسية وعدد جلسات التنضير بالجراحة المائية المطلوبة ( )r = 3.07
 .88بشكل ملحوظ ,ذكرت هذه الدراسة أن ارتبطت الجراحة المائية بمعدالت ألم منخفضة (أقل من  5على مقياس مكون من  10نقاط) من المشاركين عند استخدام التخدير الموضعي
أو التخدير الجهازي (المستوى .)5

التنضير البيولوجي
يجا من اإلنزيمات المحللة للبروتين بما في ذلك
يتكون اإلنضار البيولوجي (العالج باليرقات) من تطبيق يرقات الذباب المعقمة على قاع القرحة المهدد .تنتج اليرقات المعقمة مز ً
كوالجيناز ,آالنتوين ,وعوامل أخرى ذات نشاط مضاد للبكتيريا واسع الطيف  33,69.ال ينبغي استخدام العالج البيولوجي في األماكن التي توجد بها أوعية دموية مكشوفة ؛ االلتهابات
الحادة التي تهدد الحياة أو األطراف ؛ القرحة التي تتطلب فحوصات متكررة ؛ عظم نخرية أو أنسجة وتر .أو ضعف الدورة الدموية بشكل كبير بما يكفي إلضعاف القدرة على الشفاء
مشاركا مع ن =  145إصابات ضغط) عولجوا بعالج اليرقات مقارنة مع اإلنضار التقليدي ,تم اإلبالغ عن
في سلسلة سريرية من األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط (ن = 103
ً
عملية تنضير أسرع وتشكيل نسيج حبيبي في أولئك الذين عولجوا باليرقات ( 0.8سم  2مقابل  1.2سم  2لكل األسبوع ,ضغط = ( 0.003) 91المستوى .)3
المحافظة علي التنضير
عملية التنضير للصيانة هي عملية تنضير مستمرة للمساعدة في الحفاظ على طبقة الجرح في وضع الشفاء .إلى جانب اإلزالة الواضحة لألنسجة الميتة ,أظهرت األبحاث التي أجريت
على الجروح المزمنة األخرى أن التنضير الحاد المحافظ أو التنضير الجراحي على وجه الخصوص يمسح طبقة الجرح من اإلف ارزات الزائدة ويفكك أو يفصل المستعمرات البكتيرية
(األغشية الحيوية) واألرومات الليفية المتشيخة ,مما يسمح ببيئة محفزة أنشئت  33,35,36,50,72يتم تحديد الحاجة إلى التنضير من خالل كل من المعلمات السريرية والحاجة لتحقيق
اإلعداد األمثل لطبقة الجرح .في إصابات الضغط التي تبدو صحية ولكنها ال تظهر دليالً على اإلغالق ,تتم اإلشارة إلى التنضير للصيانة
تنضير صيانة للقاعدة باإلضافة إلى الحافة الظهارية غير المهاجرة مفرطة التكاثر
ًا
غالبا ما تتطلب الجروح المزمنة
ًا
في حين أن الجروح الحادة قد تتطلب فقط
أوليا (إن وجد)ً ,
تنضير ً
ار بتحسين
 33,35,36,50,72,92.في مالحظة كبيرة دراسة الجروح المزمنة من مسببات مختلفة (العدد =  ٪ 16 ,312.744منها إصابات ضغط) ارتبط التنضير األكثر تكرًا
االلتئام .كانت الجروح التي تم تنضيرها أسبوعياً أو بشكل متكرر أكثر عرضة للشفاء بأربع مرات أكثر من الجروح التي تتلقى اإلنضار بمعدل أقل من األسبوع (نسبة الخطر [ ]HR

 ,4.26المجال العددي للثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  4.20إلى ( 67. )4.31المستوى  .)5وولكوت  (2010) 21أظهر في نماذج معملية ودراسة سريرية صغيرة الحجم (ن =
 3جروح مزمنة) أن األغشية الحيوية غير الناضجة أكثر عرضة للعالج الموضعي بمضادات الميكروبات .أظهرت نماذج معملية أن غشاء حيوي رقيق يطور القدرة على تحمل العالج
بمضادات الميكروبات في غضون  24إلى  96ساعة .أظهرت عينات األغشية الحيوية المأخوذة من قرح الساق الوريدية التي خضعت لعملية التنضير الحاد التحفظي ذروة القابلية
للعالج بالمضادات الحيوية بين  24ساعة و  48ساعة بعد التنضير .بحلول  72ساعة ,عادت الحساسية إلى تلك الموجودة في عينات األغشية الحيوية الناضجة (المستوى  .)5يشير
هذا إلى أنه عند االشتباه في وجود غشاء حيوي أو تأكيده في إصابة الضغط ,يجب إجراء عملية إزالة التنضير كل  72ساعة على األقل لتعزيز الحساسية للعالج بالمطهر أو
بالمضادات الحيوية عن طريق إزالة الخاليا النشطة من سطح األغشية الحيوية وتعريض البكتيريا النائمة (المستوى .)5
استمر في عملية التنضير حتى يصبح طبقة الجرح خالية من األنسجة الميتة ,ومغطاة بنسيج حبيبي وتتقدم نحو االلتئام .يجب استئناف عملية التنضير في حالة تأخر التئام الجروح الذي
يشير إلى وجود غشاء حيوي  5,21,22أو مع عودة أي نسيج مهترئ أو أنسجة حبيبية متدهورة.
العوامل الموضعية للشفاء من إصابات الضغط
هناك مجموعة صغيرة من األدلة على مجموعة من المنتجات الموضعية المختلفة المطبقة على سرير الجرح لتعزيز الشفاء (على سبيل المثال ,من خالل تعزيز تدفق الدم إلى سرير
الجرح ,وتقليل االلتهاب وما إلى ذلك) .تشمل المنتجات المطبقة موضعياً التي تم استكشافها في أبحاث إصابات الضغط السيلدينافيل 93 ,أتورفاستاتين 94 ,أنسولين 95 ,فينيتوين96 ,
أكسيد نيتريك 97 ,هيموجلوبين 98 ,هيالورونات 99 ,ومجموعة من األدوية العشبية  /الصينية المختلفة  104-100.الدراسات صغيرة ,وقليل من الدراسات تقارن ممارسات العناية
بالجروح المعاصرة .لم يتم اإلبالغ عن أي منتج واحد في أكثر من دراسة ,ومعظم الدراسات ذات جودة منخفضة ,وبالتالي فإن تقييم الفعالية السريرية للمنتجات الموضعية غير ممكن وال
يمكن تقديم توصيات.
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العدوى واألغشية الحيوية

المقدمة
الكائنات الحية الدقيقة موجودة على جميع أسطح الجلد .عندما يفقد الدفاع األولي الذي يوفره الجلد السليم وينتج الجرح ,فإن الكائنات الحية الدقيقة سوف تلوث الجرح وتستعمره .عندما
ضرر للجسم ,تكون العدوى موجودة .يتأخر التئام الجروح و  /أو قد يكون غير طبيعي عندما يكون إلصابة
ًا
تسبب الكائنات الحية الدقيقة (باألرقام أو الفوعة فيما يتعلق بمقاومة العائل)
الضغط عبء جرثومي كبير أو لدى المضيف ضعف في جهاز المناعة.

إصابات الضغط لديها قابلية عالية لتطور العدوى  1بسبب وجود نقص التروية .ال تتلقى األنسجة اإلقفارية إمدادات كافية من التغذية واألكسجين والخاليا المناعية واألجسام المضادة,
مما يحد من القدرة على االستجابة لتلوث الكائنات الحية الدقيقة .باإلضافة إلى ذلك ,فإن عوامل الخطر لتطور إصابة الضغط (مثل سوء التغذية بالبروتينات) تضعف دفاعات المضيف.
لذلك ,فإن العدوى ليست غير شائعة ,ال سيما في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة واصابات الضغط غير المستقرة  2.أفادت دراسة انتشار مقطعية تم تعيينها في
تسعة مرافق رعاية طويلة األجل في إسبانيا عن انتشار المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين ( )MRSAاالستعمار في إصابات الضغط (ن =  )1,377كان  ,٪59مما يبرز
مدى إصابة الضغط
يمكن أن تزيد األنسجة الميتة من خطر العدوى ألنها تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا الالهوائية والهوائية ,بكثافة أكبر مما لوحظ في إصابات الضغط غير النخرية4,5 .
تارنوززر وشولتز ( 6 )1996اقترحوا أن االستعمار البكتيري في الجروح المزمنة يرفع السيتوكينات المنشطة لاللتهابات ,مثل اإلنترلوكين  1-وعامل نخر الورم .وهذا بدوره يزيد من
مستويات المصفوفة المعدنية (مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية) ,ويقلل من مستوى مثبطات األنسجة من مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية ,ويقلل من إنتاج عوامل النمو ونشاط
األرومة الليفية.
يجيا بمرور الوقت فيما يتعلق بعدد الكائنات الدقيقة وضراوتها .من الناحية المفاهيمية ,يمكن أن تكون عدوى الجرح سلسلة متصلة بين
من المعترف به
عموما أن عدوى الجرح تزداد تدر ً
ً
حالة التلوث واالنتشار الجهازي للمضيف .إن مفهوم هذه السلسلة المستمرة والمصطلحات المستخدمة لوصف الخصائص السريرية تستمر في التقدم .في اآلونة األخيرة ,أجرى المعهد
الدولي لعدوى الجروح ( )IWIIدراسة إجماع  9-7توصل فيها خبراء عدوى الجروح إلى اتفاق بشأن السلسلة المتصلة المعروضة في الشكل  .17.1كما لوحظ في السلسلة المتصلة,
يمكن تصنيف عدد الكائنات الدقيقة وتأثيرها على المضيف في المراحل التالية:


تلوث اشعاعى



االستعمار



عدوى محلية



انتشار العدوى



عدوى جهازية.

وغالبا ما يتسبب في استجابات جهازية .تحدث العدوى عندما تكون هناك كائنات دقيقة بأعداد
في بعض األحيان ,تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة وتغزو األنسجة وتتلفها ,مما يؤخر الشفاء,
ً
كافية أو ضراوة إلعاقة التئام الجروح واثارة عالمات وأعراض سريرية لدى الفرد .وتتنوع أنواع الكائنات الحية الدقيقة التي تظهر في إصابات الضغط المصابة .على سبيل المثال ,في

دراسة بأثر رجعي للعينات الجراحية المأخوذة من إصابات الضغط المصابة ,كانت الكائنات الحية السائدة هي البكتيريا المعوية ( )٪29والمكورات العنقودية ( )٪28والمكورات المعوية
الب ارزية (" .)٪16في الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر تم تقييمها في مستشفى في الب ارزيل ٪74 12 ,احتوت على نباتات مختلطة ٪49 ,كانت مستعمرة مع المعوية ,
 ٪49كان لديهم اإلشريكية القولونية ,وأقل من  ٪10كان لديهم المكورات العنقودية الذهبية .في مستشفى في إيطاليا ,تيديشي وآخرون ( )2017تم اإلبالغ عن المكورات العنقودية
احيا (ن =  .)116تتأثر
الذهبية ,المتقلبة الرائعة ,الزائفة الزنجارية باعتبارها أكثر مسببات األمراض
ً
شيوعا في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة التي تم إصالحها جر ً

شيوعا في األفراد في المستشفيات.
المالمح البكتيرية باإلعداد الجغرافي والسريري للفرد ,على سبيل المثال ,المكورات العنقودية الذهبية يحدث بشكل أكثر
ً

الشكل  :17.1المعهد الدولي لعدوى الجروح تسلسل عدوى الجروح (مستنسخ بإذن) 16-9,14

غشاء حيوي رقيق

زيادة الفوعة الجرثومية و  /أو أعدادها

عدوى جهازية

عدوى محلية

انتشار العدوى

التدخل المطلوب

لم يتم تحديد مضادات الميكروبات

تلوث إشعاعي

انتشار البكتريا

اليقظة المطلوبة

مضادات الميكروبات الموضعية

مضادات الميكروبات الجهازية والموضعية

أيضا في إصابة الضغط المصابة .األغشية الحيوية البكتيرية شائعة للغاية في البيئة الطبيعية 21-917 .من المعروف أن غشاء حيوي رقيق يسبب
قد يكون غشاء حيوي رقيق
ً
موجودا ً
مزمنا يساهم في األمراض الجزيئية للعديد من الحاالت ,بما في ذلك أمراض اللثة ,والتهابات الجهاز الجراحي ,والتهابات القسطرة البولية ,والتليف الكيسي ,والتهاب األذن الوسطى
التهابا ً
ً
المزمن ,والعدسات الالصقة المرتبطة بالقرنية  22.مقارنة بالعوالق عززت البكتيريا (العائمة الحرة) والبكتيريا الموجودة في األغشية الحيوية مقاومة األجسام المضادة الذاتية والخاليا
البلعمية ,باإلضافة إلى المضادات الحيوية الخارجية وبعض المطهرات .تحتوي حوالي  ٪60من جروح الجلد المزمنة على أغشية بكتيرية 23,24 ,مما يشير إلى أن األغشية الحيوية
ار مهمة في االلتهاب المزمن الذي يؤدي في النهاية إلى فشل جروح الجلد في التئام.
تلعب أدو ًا
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم وجود عدوى في إصابة الضغط؟



ما هي الطرق الدقيقة والفعالة لتقييم وجود غشاء حيوي رقيق في إصابة الضغط؟



ما هو دور العوامل الموضعية في الوقاية من العدوى وعالجها؟



ما هي ضمادات الجرح الفعالة في تقليل العدوى و  /أو األغشية الحيوية؟



كيف يجب معالجة غشاء حيوي رقيق؟

تقييم العدوى أو غشاء حيوي رقيق
 :13.1لديك مؤشر مرتفع لالشتباه في وجود عدوى موضعية في إصابة الضغط في وجود:



تأخر الشفاء

عدم وجود عالمات الشفاء في األسبوعين السابقين على الرغم من العالج المناسب



حجم و  /أو عمق أكبر



انهيار الجرح  /تفزر



األنسجة الميتة



األنسجة الحبيبية الهشة



وضع الجيوب أو الجسور في سرير الجرح



زيادة اإلف ارزات ,أو تغير طبيعة اإلفراز



زيادة الدفء في األنسجة المحيطة



زيادة األلم



مالودور.

(قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

 :13.2لديك مؤشر عالي لالشتباه في وجود غشاء حيوي في إصابة الضغط في وجود:


عدم الشفاء بالرغم من العالج بالمضادات الحيوية المناسبة



التشدد على العالج المناسب بمضادات الميكروبات



تأخر الشفاء بالرغم من العالج األمثل



زيادة اإلف ارزات



زيادة ضعف التحبيب أو فرط التحبيب الهش




حمامى منخفضة المستوى و  /أو التهاب مزمن منخفض المستوى

عالمات ثانوية للعدوى.

(بيان الممارسة الجيدة)

 :13.3النظر في تشخيص انتشار العدوى إذا كان لدى الفرد المصاب بإصابة ضغط موضعية و  /أو جهازية
تشمل عالمات العدوى الحادة على سبيل المثال ال الحصر:


التأخر في الشفاء



تمتد من حافة الجرح






انهيار الجرح  /تفزر

تصلب

خرق أو تقلب أو تغير لون الجلد المحيط
التهاب األوعية اللمفية



الشعور بالضيق  /الخمول



االرتباك  /الهذيان وفقدان الشهية (خاصة عند كبار السن).

(بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
أظهرت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  25 1أن العالمات واألعراض الكالسيكية للعدوى لها حساسية وخصوصية منخفضة لتحديد الوجود القاطع لعدوى إصابة الضغط عند
تشخيصها بثقافة اإلف ارزات التي تم الحصول عليها عن طريق الشفط عن طريق الجلد .وجدت دراسة سابقة عالية الجودة المستوى  1أن العالمات الثانوية للعدوى لها حساسية وخصوصية
أقوى لتحديد وجود العدوى من العالمات التقليدية للعدوى  26.تشير هذه الدراسات إلى أن العالمات الكالسيكية والثانوية للعدوى المدرجة في التوصية  13.1تشير إلى احتمال إصابة
الجرح المحلية التي ينبغي التحقيق فيها وتأكيدها.
اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك أن الفرد معرض لخطر كبير لإلصابة بعدوى إصابة الضغط إذا كان يعاني من أمراض مصاحبة مرتبطة بضعف نضح األنسجة و  /أو يعانون من كبت
المناعة ( 9رأي الخبراء).



انتبه إلى المؤشرات غير المباشرة للعدوى لدى كبار السن (على سبيل المثال ,االرتباك  /الهذيان وفقدان الشهية) الذين قد ال تظهر عليهم العالمات الكالسيكية النتشار
العدوى ( 27رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك أن إصابات الضغط تكون أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى إذا كانت في مواقع تشريحية مع زيادة خطر التلوث المتكرر (على سبيل المثال ,العجز) 928
(رأي الخبراء).



تقييم البيئة وتخفيف العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بعدوى الجروح ,بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األسطح غير النظيفة ومرافق االستحمام ,ووجود الغبار
أو العفن ,وسوء نظافة اليدين ,وتأخر إدارة نوبات سلس البول (رأي الخبراء).



قم بتضمين تحديد العالمات واألعراض الكالسيكية والثانوية التي تزيد من االشتباه في اإلصابة بالعدوى أو األغشية الحيوية في إصابة الضغط في التثقيف الصحي المهني
(رأي الخبراء) (راجع فصل التوجيهات الصحية المهنية).



قم بتعليم األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط ومقدمي الرعاية لهم التعرف على عالمات وأعراض العدوى المحلية والمنتشرة ,والتأكد من أن لديهم خطة إلبالغ أخصائي
الصحة وتعديل عالجهم (رأي الخبراء) (راجع فصل المبادئ التوجيهية ,جودة الحياة ,الذات  -مهارات الرعاية والتعليم).

مناقشة األدلة
بالنكو بالنكو وآخرون 25 )2017( .أجرى دراسة استطالعية الستكشاف التوافق بين العالمات الكالسيكية للعدوى (الح اررة ,الحمامي ,الوذمة ,التصريف القيحي) وعدوى الجرح المؤكدة
مزمنا ٪78 ,منها إصابات ضغط ,أظهر  ٪58على األقل عالمة كالسيكية
جرحا
ً
عن طريق ثقافة إف ارزات الجرح التي تم الحصول عليها من الشفط عن طريق الجلد .من بين ً 117
واحدة للعدوى .ظهرت عالمات العدوى في كثير من األحيان في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة ,والحمامي (ضغط =  ) 0.018واإلف ارزات القيحية (ضغط = ) 0.024
كانت أكثر احتمالية بشكل ملحوظ في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة .ومن بين هؤالء ,تم تأكيد إصابة  ٪50.4من إصابات الضغط عن طريق الزرع اإليجابي.
كانت حساسية العالمات الكالسيكية للعدوى للثقافة اإليجابية  ,0.36وكانت النوعية  ,0.55وكانت نسبة االحتمالية اإليجابية  0.79ونسبة االحتمالية السلبية  .1.17القيمة التنبؤية
اإليجابية للعالمات الكالسيكية للعدوى لها قيمة تنبؤية إيجابية قدرها  0.45وقيمة تنبؤية سلبية  0.45.25تشير هذه النتائج إلى أن العالمات واألعراض الكالسيكية لديها قدرة ضعيفة
على تحديد التشخيص اإليجابي الحقيقي أو السلبي الحقيقي لعدوى الجرح .يجب مراعاة هذه العالمات واألعراض باالقتران مع العالمات واألعراض الثانوية وتأكيدها باستخدام زراعة
الجرح (المستوى .)1
جاردنر وآخرون 26 )2001( .أثبتت نتائج مماثلة عند اإلبالغ عن حساسية العالمات السريرية وأعراض عدوى الجروح المزمنة في الجروح المزمنة ٪53 ,منها إصابات ضغط (ن =
 .)19كانت الحساسيات للعالمات الكالسيكية للعدوى والوذمة ( )0.64والحمامي ( )0.55واأللم ( )0.36متوسطة إلى جيدة .كانت الحساسيات للح اررة ( )0.18وناتج صديدي ()0.18
منخفضة .العالمات الثانوية لعدوى الجرح الخاصة بالجروح المزمنة لها حساسية أقوى ,بما في ذلك تأخر االلتئام ( ,)0.81وجود حبيبات متفتتة ( ,)0.82تغير اللون ( ,)0.64إفراز
مصلي مع التهاب ( ,)0.55انهيار الجرح ( ,)0.46ورائحة كريهة (  .)0.36تراوحت الخصائص بين  0.56و  .1.00جميع ( )٪100الجروح التي ظهرت عليها اآلالم المتزايدة أو
تفكك  /تفكك الجرح كانت مصابة سريرًيا (المستوى .)1
جسور عبر طبقة الجرح  29.يحدث الجيوب عندما يكون ترسب األنسجة الحبيبية غير متساو ويمكن أن تؤوي الجيوب
ًا
`` التجسير '' هو وجود خيوط من األنسجة الظهارية التي تشكل
المتموجة من األنسجة المفتوحة البكتيريا  30.وقد تم تأكيد التجسير والجيب كعالمات محتملة عدوى الجروح في أنواع أخرى من الجروح المزمنة (المستوى  ,)5توصل خبراء عدوى
الجروح إلى اتفاق حول عالقة هذه الخصائص بعدوى الجرح في دراسات اإلجماع 9,32.
في دراسة إجماع حديثة ,توصل  9'7خبراء عدوى الجروح إلى اتفاق على أن المعايير المدرجة في التوصية  13.2تدل على وجود محتمل للغشاء الحيوي الذي يجب التحقيق فيه بشكل
أكبر.
يمكن أن تتطور إصابات الضغط المزمنة إلى عدوى منتشرة حادة مع التهاب النسيج الخلوي الناتج عن ذلك وزيادة عالمات العدوى لدى الفرد .27
قد يكون بعض األفراد في خطر متزايد لإلصابة بعدوى إصابة الضغط والغشاء الحيوي .االستجابات المناعية الالزمة لمكافحة العدوى بين األفراد الذين يعانون من دفاعات العائل
الضعيفة هي أقل قوة ويجب أخذ أمراض المناعة الذاتية والتثبيط المناعي في االعتبار عند تقييم احتمالية اإلصابة بعدوى إصابة الضغط .كالهما يزيد من خطر تطور إصابة الضغط
ويضعف الشفاء في نفس الوقت .تساهم األمراض المصاحبة ,بما في ذلك داء السكري وسوء التغذية بالبروتين والسعرات الح اررية ونقص األكسجة ,في عدم كفاية إمداد الجرح بالتغذية
واألكسجين .باإلضافة إلى ذلك ,هناك خطر متزايد لإلصابة بالعدوى من الملوثات البيئية أو التلوث البرازي أو البولي
تشخيص العدوى واألغشية الحيوية في إصابة الضغط
 :13.4تحديد وجود العبء الجرثومي في إصابة الضغط عن طريق خزعة األنسجة أو تقنية المسحة شبه الكمية والفحص المجهري( .بيان الممارسة الجيدة)

 :13.5تحديد وجود غشاء حيوي رقيق في إصابة الضغط عن طريق خزعة األنسجة والفحص المجهري عالي الدقة( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك استكمال التقييم السريري للفرد واصابة الضغط بجمع عينات الجرح والفحص الميكروبيولوجي:



عندما يكون هناك مؤشر مرتفع لالشتباه في وجود عدوى موضعية لدى شخص يعاني من نقص المناعة



عندما تكون هناك عالمات انتشار أو عدوى جهازية



عندما تظهر إصابة الضغط عالمات العدوى أو فشل الغشاء الحيوي في االستجابة للعالج بمضادات الميكروبات أو رعاية الجروح القائمة على األغشية الحيوية



لالمتثال للبروتوكوالت المحلية لمراقبة الميكروبات المقاومة لألدوية  oقبل إجراء بعض اإلجراءات الجراحية( 9 .رأي الخبراء).



استخدم تقنية ليفين (راجع الجدول  )17.1ألخذ مسحة جرح من إصابة الضغط ( 3435المستوى .)5



فحصا مجهرًيا عالي الدقة (على سبيل المثال ,الفحص المجهري الفلوري ,المسح المجهري متحد البؤر ,المسح المجهري اإللكتروني أو
يتطلب تحديد غشاء حيوي رقيق
ً
الفحص المجهري اإللكتروني لإلرسال) (المستوى  5ورأي الخبراء)39 – 36 ,20 ,17 .



ينبغي تفسير نتائج علم األحياء الدقيقة من قبل أخصائي صحي متمرس مع مراعاة سياق الفرد وعالماته وأعراضه السريرية .ضع في اعتبارك استشارة أخصائي علم األحياء
الدقيقة أو أخصائي األمراض المعدية للمساعدة في تفسير النتائج واإلرشادات في وضع خطة العالج( 9 .رأي الخبراء).

نقاش
ُيعتقد أن كمية الكائنات الحية (الحمل الجرثومي) هي أفضل مؤشر على إصابة الجرح .الطريقة القياسية الذهبية لفحص الحمل الميكروبي هي الثقافة الكمية لنسيج الجرح المأخوذ من

الخزعةُ .ينظر إلى أنسجة الجرح على أنها أكثر العينات الصالحة للزراعة الكمية لألنسجة ألن خزعات األنسجة تعكس غزو الكائنات الحية للجرح ,وليس تلك التي تلوث سطح الجرح.
سوف تكشف مسحات الجروح السطحية عن الكائنات الحية المستعمرة فقط وقد ال تعكس عدوى أعمق في األنسجة .تم توضيح ذلك في دراسة قام بها رودنسكي وآخرون)1992( .

40حيث تم تقييم  72إصابة ضغط لوجود العدوى باستخدام مجموعة من تقنيات التشخيص .كانت مسحات الجروح موجبة لـ  ٪96من إصابات الضغط التي تم اختبارها ,بينما كانت
شفط األنسجة العميقة إيجابية في  ٪43فقط من إصابات الضغط ,وكانت خزعات األنسجة العميقة إيجابية في  ٪63من نفس الجروح .من بين  43إصابة ضغط تم تقييمها باستخدام
إيجابيا باستخدام خزعة األنسجة (المستوى .)2
إيجابيا عن طريق زراعة المسحة ,و  ٪53كان لديهم نضح إيجابي لألنسجة العميقة و  ٪63تم فحصهم
الطرق الثالثة ,تم فحص ٪98
ً
ً
بديل مقبول للثقافة الكمية لألنسجة الخزعة هو مسحة الجرح شبه الكمية .في دراسة صغيرة (ن =  ,)25سابيكو وآخرون ( 41 )1986نتائج الزراعة الكمية المقارنة من مسحات الجرح
المأخوذة باستخدام تقنية غير محددة وخزعات األنسجة المأخوذة أثناء تنضير الجرح .كان هناك توافق متوسط بنسبة  ٪ 74.5في نتائج الثقافة الكمية .كان التوافق بين العينات المأخوذة
بناء على الموقع في سرير الجرح الذي تم أخذ العينة منه (المستوى  .)2ويتفق البحث الذي أُجري على
من سرير الجرح المركزي والمحيطي  ,٪63مما يشير إلى وجود بعض التباين ً
أنواع أخرى من الجروح المزمنة مع هذه النتيجة
قارنت األبحاث التي أجريت على الجروح الحادة والمزمنة تقنيات المسحة المختلفة  35 ,34.على الرغم من أن الدراسات التي تقارن تقنيات المسحة ليست نهائية ,يوصى باستخدام تقنية
ليفين للحصول على مسحة جرح (راجع الجدول  .)17.1تستعيد هذه التقنية العينات الميكروبية عند وتحت سطح الجرح ,مما يزيد من القدرة على التمييز بين استعمار الجرح والعدوى
الموضعية 43 3435 9.
الجدول  :17.1إجراء استخدام تقنية ليفين لمسحة الجرح 34-9


أبلغ الفرد عن اإلجراء ومعالجة األلم كما هو مطلوب.



نظف إصابة الضغط بمحلول ملحي دافئ.



إزالة  /إزالة األنسجة غير الصالحة للشرب.



كرر التطهير من إصابة الضغط.



انتظر من دقيقتين إلى خمس دقائق.




إذا كان سرير الجرح جاًفا ,رطب طرف مسحة الجرح بمحلول ملحي معقم.

زراعة األنسجة األكثر صحة في سرير الجرح.



ال تفرز المزرعة ,أو القيح ,أو الخشخاش ,أو األنسجة الليفية بشدة.






ضع مسحة الجرح في الجرح ,واضغط بقوة وقم بتدوير  1سم  2من الجرح.

كافيا لمسحة إلخراج سوائل األنسجة.
استخدم ضغ ً
طا ً
استخدم تقنية معقمة لكسر طرف المسحة في جهاز تجميع مصمم للمزارع الكمية.

قم بتسمية العينة ,بما في ذلك التاريخ ذي الصلة حسب االقتضاء.



ضع ضمادة الجرح.



نقل العينة إلى المختبر لتجهيزها خالل أربع ساعات.

حاليا طريقة
بينما تمت مناقشة صالحية التواجد في طبقة الجرح للخصائص التي تدل على األغشية الحيوية (على سبيل المثال ,فيلم لزج) في األدبيات 44 ,هناك اتفاق على أنه ال يوجد ً
مؤكدة غير جراحية يمكن من خاللها وجود األغشية الحيوية  21-917المعيار الذهبي الحالي لتأكيد وجود األغشية الحيوية هو الفحص المجهري باستخدام الفحص المجهري الفلوري أو
الفحص المجهري متحد البؤر أو الفحص المجهري اإللكتروني أو الفحص المجهري اإللكتروني لإلرسال.
تم إثبات عدم كفاية مسحة الجرح لتقييم وجود غشاء حيوي رقيق في دراسات الجروح المزمنة .في إحدى الدراسات التشخيصية ,تم تحليل خزعات األنسجة اإلسفينية من الجروح المزمنة
(ن =  ,15ن =  5كانت إصابات ضغط) باستخدام الثقافة القياسية ,وتسلسل الجينات والفحص المجهري الفلوري من أجل اإلبالغ عن تصنيف تصنيف الكائنات الحية .حدد االستزراع
نوعا تم تحديدها باستخدام التسلسل الجيني .حدد الفحص المجهري الفلوري األغشية الحيوية في  ٪60من
القياسي متوسط ثالثة أنواع من البكتيريا في كل عينة مقارنة بمتوسط ً 17

مزمنا من مسببات مختلطة (ن =  21إصابات
جرحا ً
العينات  45وبالمثل ,في دراسة تم فيها استخدام تحليل الثقافة والفحص المجهري الضوئي والمسح المجهري اإللكتروني لتقييم ً 37
نوعا متكرر الحدوث تم تحديدها باستخدام المجهر .احتوى ستون بالمائة من العينة على غشاء حيوي 46
ضغط) ,حددت الثقافة ثمانية تم مالحظتها بشكل متكرر مقارنة مع ً 15
(كالهما المستوى .)5

على الرغم من هذه النتائج البحثية ,ال يزال يتعين إثبات قيمة وفعالية التكلفة الستخدام خزعة األنسجة والفحص المجهري عالي الدقة في التقييم السريري الروتيني إلصابات الضغط.
معظم المواقع الجغرافية والسريرية لديها وصول محدود أو معدوم إلى تقنيات التشخيص هذه .إن إجراء رعاية الجروح القائمة على األغشية الحيوية في وجود عالمات وأعراض تدل على
األغشية الحيوية في إصابة الضغط يمثل أفضل ممارسة سريرية ,على الرغم من عدم وجود نتائج مؤكدة في علم األحياء الدقيقة.
يستمر البحث في األساليب غير الجراحية وأساليب جانب السرير لتحديد الغشاء الحيوي في الجرح 48 ,47 ,21 .على سبيل المثال ,تم استكشاف تقنيات نشاف الجروح التي تستخدم
أغشية النيتروسليلوز المنشف في  23إصابة ضغط .قارن الباحثون التحليل المختبري لطخة الجرح مع التطور اإلكلينيكي للتخثر في أكثر من  ٪10من فراش الجرح في اليوم السابع
قشور متزايدة  ( 9.37المجال العددي للثقة
ًا
مؤشر سريرًيا للغشاء الحيوي الرقيق) .كانت نسبة األرجحية إلصابة الضغط مع ظهور لطخة جرح إيجابية لألغشية الحيوية تتطور
ًا
(يعتبر
أيضا حساسية ودقة التألق البكتيري بجانب السرير للمساعدة المهنيين الصحيين في تحديد الحمل
 2.47 ٪95إلى  ,35.5ضغط =  0.001) .47وقد استكشفت األبحاث الحديثة ً
الحيوي في سرير الجرح  48.ال تزال كلتا الطريقتين التشخيصيتين قيد البحث.

تشخيص التهاب العظم والنقي
 :13.6تقييم إصابة الضغط لوجود التهاب العظم والنقي في وجود عظم مكشوف و  /أو إذا كان العظم يشعر بالخشونة أو الرخوة ,أو إذا فشلت إصابة الضغط في الشفاء بالعالج
المناسب( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تقييما قبل الجراحة اللتهاب العظم والنقي والعدوى العميقة باستخدام مزارع األنسجة والتصوير الشعاعي
أبلغت دراستان متوسطتان من المستوى الرابع ( 50 )49عن بروتوكوالت تضمنت ً
لجميع إصابات الضغط المجدولة لإلصالح الجراحي .أفادت سبع دراسات متوسطة ومنخفضة الجودة عن بروتوكوالت تم فيها أخذ عينات العظام من أجل الثقافة والحساسية عند االشتباه
في التهاب العظم والنقي ؛  51عند تعرض العظام ؛  52عندما كانت العظام خشنة أو ناعمة ؛ أو لجميع إصابات الضغط 56-53 49.
وجدت دراسة عالية الجودة من المستوى  57 2تقارن التصوير بالرنين المغناطيسي بثقافة العظام اتفاًقا بنسبة  ٪86على وجود أو عدم وجود التهاب العظم والنقي في إصابات الضغط
المجدولة لإلصالح الجراحي .أفادت ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  60-58 4عن اتفاق جيد إلى ممتاز على تشخيص التهاب العظم والنقي باستخدام التصوير بالرنين
المغناطيسي.
اعتبارات التنفيذ


استخدام األشعة السينية ذات األغشية العادية ,وعدد خاليا الدم البيضاء ,ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء والبروتين التفاعلي ومسح العظام ,والتصوير بالرنين المغناطيسي
اعتمادا على الحالة السريرية  ,61-59تعتبر األشعة السينية للفيلم
والتصوير المقطعي بالكمبيوتر و  /أو العظام و تعتبر خزعة األنسجة للتحقق من التهاب العظم والنقي,
ً
العادي والتصوير بالرنين المغناطيسي وفحص العظم النووي األكثر فائدة ( 63 62 60-57المستوى  2و  3و .)4



بالنسبة لألفراد الذين يخضعون لجراحة إصابات الضغط ,يمكن إجراء تحقيقات التهاب العظم والنقي إما قبل الجراحة  49,50,64أو أثناء اإلجراء الجراحي -49,51
( 56,64المستوى  3و .)4

مناقشة األدلة

تم اإلبالغ عن التهاب العظم والنقي في ما يصل إلى  ٪32من األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط  67-65.قد تشمل التقييمات التشخيصية أشعة سينية عادية ,وارتفاع عدد
خاليا الدم البيضاء ,وارتفاع معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ومسح العظام ,والتصوير بالرنين المغناطيسي  68وخزعة ,حسب الحالة السريرية.
يشمل التقييم التشخيصي اللتهاب العظم والنقي المرتبط بإصابة الضغط العالمات السريرية والتقييم المخبري والتصوير ,مع تحديد االختيار حسب الحالة السريرية .تشمل العالمات
السريرية ظهور العظام ,واستمرار المسالك الجيوب األنفية ,ونخر األنسجة وعالمات العدوى الموضعية والجهازية .يشمل التقييم المختبري مزارع الدم اإليجابية ومعدل ترسيب كرات الدم
الحمراء المرتفع و  /أو البروتين التفاعلي يشمل إصالح إصابات الضغط جمع عينات من العظام أثناء العملية الجراحية عند االشتباه في التهاب العظم والنقي 64 56-51 49
أيضا استخدام التصوير قبل الجراحة لتحديد عدوى األنسجة الرخوة مع أو بدون إصابة العظام .تعتبر األشعة السينية للفيلم العادي والتصوير بالرنين
(المستويان  3و  .)4يمكن ً
المغناطيسي ومسح العظم النووي أكثر فائدة 63-62

يوضح البحث المتنامي فعالية استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص التهاب العظم والنقي .برونيل وآخرون ( 57 )2016قارن دقة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي
موجبا في  ٪86.4من إصابات الضغط (العدد =  )38وكانت زراعة العظام إيجابية في
بالفحص الميكروبيولوجي والمرضي لعينات العظام لـ  44إصابة ضغط .كان علم األنسجة
ً
جيدا ( )K = 0.55 ,٪88.6؛ ومع
 .٪93.2كان هناك فحص إيجابي بالرنين المغناطيسي لـ  ٪90.9من إصابات الضغط .كان التوافق بين علم األحياء الدقيقة الموجب وعلم األنسجة ً

ذلك ,كان االتفاق بين التصوير بالرنين المغناطيسي والمعيار المركب أقل ( .)K = 0.20 ,٪79.5كانت الحساسية للتصوير بالرنين المغناطيسي  ,٪94.3والنوعية  ,٪22.2والقيمة
كبير بين احتمال متوسط إلى
طا ًا
تصوير بالرنين المغناطيسي أجريت على 37
ًا
التنبؤية السلبية  57. ٪50وأظهرت مراجعة بأثر رجعي لـ 41
شخصا يعانون من إصابات الضغط ارتبا ً
ً
مرتفع اللتهاب العظم والنقي وتآكل العظم القشري( .بيرسون ص =  )0.84وذمة نخاع العظم غير الطبيعية (بيرسون ص =  )0.82في التصوير بالرنين المغناطيسي .كان هناك اتفاق
في االحصائيات مرتفع ( ٪K = 0.92, 95المجال العددي للثقة  .84إلى  ,1.01الضغط < )0.0001بين المصورين الشعاعيين على احتمال التهاب العظم والنقي ( 60-58المستوى
 .)4ومع ذلك ,فإن دراسة بأثر رجعي مضبوطة في حالة أفراد (ن =  )65مصابين بالتهاب العظم والنقي يخضعون إلعادة بناء السديلة ,حددت أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي
قبل الجراحة لم يغير بشكل كبير اإلدارة السريرية أو الجراحية للفرد ,وال نتائج المرضى مقارنة بالتشخيص من خالل ثقافات العظام المأخوذة أثناء العملية الجراحية ( 64المستوى .)4
من غير المحتمل الشفاء الدائم إلصابة الضغط حتى يتم السيطرة على التهاب العظم والنقي .عالج التهاب العظم والنقي خارج نطاق هذه اإلرشادات.
عالج لعدوى إصابات الضغط وغشاء حيوي رقيق
 :13.7تحسين إمكانية الشفاء من خالل:


تقييم الحالة التغذوية للفرد ومعالجة النقص



تقييم األمراض المصاحبة للفرد وتعزيز مكافحة المرض



الحد من العالج المناعي للفرد إن أمكن




منع تلوث إصابات الضغط

تجهيز فراش الجرح من خالل التطهير واإلنضار.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


سلبا على التئام الجروح وتزيد من خطر العدوى ( 69انظر الفصل
إجراء تقييم شامل للفرد واصابة الضغط وبيئة الشفاء لتحديد األمراض المصاحبة التي يمكن أن تؤثر ً



الحفاظ على إصابة الضغط خالية من األنسجة الميتة والتخلص من خالل التنظيف والتنضير المنتظمين (انظر الفصل التوجيهي التطهير والتنضير).



اتبع سياسات مكافحة العدوى المحلية لمنع التلوث الذاتي والتلوث المتبادل في األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط ( 69رأي الخبراء).

التوجيهي تقييم إصابة الضغط ومراقبة الشفاء).

نقاش
عادة زيادة قدرة الفرد الذاتية على مكافحة العدوى.
تساهم العديد من العوامل الجهازية في تطور إصابات الضغط .إذا كان من الممكن تخفيف هذه العوامل نفسها أو تحسينها ,فيمكن
ً
مراجعة النظام الغذائي للفرد ,وتعديله إذا لزم األمر ,وتحقيق االستقرار في السيطرة على نسبة السكر في الدم السكري (انظر الفصل التوجيهي التغذية في الوقاية من إصابات الضغط

وعالجها) .قم بتقييم إمداد األوعية الدموية إلصابة الضغط (انظر الفصل التوجيهي إلصابات ضغط الكعب) وحفز اإلدارة المناسبة لمرض الشرايين المحيطية (على سبيل المثال ,إدارة
ضغط الدم والكوليسترول ,وتشجيع الفرد على التوقف عن التدخين واإلدارة الطبية أو الجراحية حسب االقتضاء) .إذا أمكن ,قلل من العوامل المثبطة للمناعة.

مطلوبا إلزالة القشرة الملتصقة ,والخشب ,واألغشية
غالبا ما يكون التنضير
ً
األنسجة الميتة والقشور تعزز نمو البكتيريا .يزيل التطهير الحطام الفضفاض والبكتيريا العوالق (الطافية)ً .

الحيوية .راجع فصول الدليل اإلرشادي التطهير واإلنضار وجراحة إصابات الضغط للحصول على توصيات حول تنضير سرير الجرح.

إصابات الضغط بالقرب من فتحة الشرج عرضة للتلوث ,خاص ًة من قبل بكتيريا القولون .تشمل الكائنات الحية السائدة في إصابات الضغط المصابة أنواع البكتيريا المعوية ,وأنواع
المتقلبة ,واإلشريكية القولونية ,والمكورات المعوية الب ارزية 1113 .التطهير الدقيق للجلد واستخدام ضمادات الجروح أو العوامل الموضعية لمنع التعرض للبراز يقلل من خطر التلوث .في
بعض األحيان ,يمكن اعتبار أنظمة إدارة األمعاء وفتحات التحويل لتقليل التعرض المستمر للبراز الناتج عن إصابة الضغط (أو الموقع الجراحي بعد اإلصالح الجراحي)  71 70.يوفر
قسم العناية الوقائية بالجلد في الدليل مز ًيدا من التوصيات حول نظافة الجلد المنظمة برامج  7273للحد من خطر تلوث سرير الجرح.
 :13.8استخدام المطهرات الموضعية في نقاط القوة المناسبة لألنسجة للتحكم في العبء الجرثومي ولتعزيز الشفاء في إصابات الضغط التي أخرت الشفاء( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
التوصية = )

ملخص الدليل
دعما للتأثير
توفر األدلة المستمدة من دراسة واحدة متوسطة الجودة  74وواحدة منخفضة الجودة  75دراسة من المستوى األول وثالث دراسات منخفضة الجودة على مستوى ً 78-476
الميكروبي للعديد من المطهرات الموضعية في تقليل الميكروبات لمجموعة من المطهرات الموضعية المختلفة في تقليل الحمل الحيوي في إصابات الضغط .يصعب تقدير حجم التأثير
بسبب صغر أحجام العينات في الدراسات والفشل في تشخيص عدوى الجرح في البداية في الدراسات  7577دراسات إضافية ذات جودة منخفضة وأقدم أجريت في عينات صغيرة تدعم
هذه التوصية  83-79 77 2العديد من المطهرات الموضعية سامة لألنسجة ويجب استخدامها بأقل تركيزات ممكنة وأقصر مدة لتقليل مخاطر اآلثار الضارة .األدلة على االحتياجات
عالميا في جميع األماكن الجغرافية أو السريرية.
من الموارد غير متوفرة .ليست كل المطهرات المعاصرة والناشئة متوفرة
ً
اعتبارات التنفيذ


راجع اإلرشادات الدولية إلدارة عدوى الجروح الختيار المطهر الموضعي األنسب للفرد واصابة الضغط (رأي الخبراء).



موضعيا (رأي الخبراء).
ضع في اعتبارك استخدام المطهرات الموضعية إلصابات الضغط التي ال ُيتوقع شفاءها والمصابين باستعمار خطير  /مصابة
ً



استخدم المطهرات بأقل تراكيز فعالة لتقليل خطر إلحاق الضرر بسرير الجرح .بعض المطهرات سامة للخاليا لخاليا الجلد واألنسجة بتركيزات أعلى



موضعيا لمدة أسبوعين قبل تقييم فعاليته في الحد من العدوى 9,87,88 .يوصى بالتحدي لمدة أسبوعين ؛ ومع ذلك ,إذا تدهورت إصابة الضغط ,أعد تقييم
مطهر
ًا
استخدم
ً



قد تكون بعض المطهرات مؤلمة عند وضعها .عالج األلم قبل إجراء عملية العناية بالجروح .تتم مناقشة خيارات إدارة األلم في فصل المبادئ التوجيهية تقييم األلم وعالجه

خطة العالج في وقت سابق (رأي خبير).
(رأي الخبراء).


ضع في اعتبارك الحساسية والحساسيات والتاريخ السريري والتفضيالت عند اختيار مطهر موضعي .بعض المطهرات الموضعية لها موانع ( 95-9,89انظر أدناه للحصول
على نظرة عامة ومراجعة تعليمات الشركات المصنعة بعناية قبل استخدام مطهر موضعي) (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
المطهرات هي عوامل تدمر أو تمنع تطور ونمو الكائنات الحية الدقيقة في األنسجة الحية أو عليها .على عكس المضادات الحيوية التي تعمل بشكل انتقائي على هدف محدد ,فإن
المطهرات لها أهداف متعددة ونطاق أوسع من النشاط يشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات والبروتوزوا والبريونات .المطهرات التي يشيع استخدامها في الجروح (للتطهير أو عالج
العدوى أو كليهما) تشمل9,84,96,97 :


اليود (على سبيل المثال ,بوفيدون اليود واليود بطيء التحرر)



الفضة (على سبيل المثال ,األمالح ,المعادن ,الفضة األيونية مع العوامل المضادة لألغشية الحيوية)



إنزيم الجينوجيل



بوليهكساميثيلين بيجوانيد ()PHMB



عسل طبي



محلول مؤكسد فائق مع حمض هيبوكلوروس ()HOCL



السطحي.

ملخصا
تشتمل المطهرات القديمة المستخدمة بشكل شائع في بعض األماكن الجغرافية والسريرية على الكلورهيكسيدين وهيبوكلوريت الصوديوم وحمض األسيتيك .يتضمن الجدول 17.2
ً
أساسا
لخصائص المطهرات المستخدمة لعالج العدوى .باإلضافة إلى ذلك ,يتضمن الجدول  16.2في الفصل التوجيهي التطهير والتنضير معلومات عن المطهرات التي تستخدم
ً
كمنظفات (على سبيل المثال ,بوليهكساميثيلين بيجوانيد و محلول مؤكسد فائق مع حمض هيبوكلوروس).

السمية الخلوية هي الشغل الشاغل عند تطبيق عامل موضعي على جرح مفتوح .تم العثور على المطهرات ,باستخدام النماذج المختبرية في المقام األول ,لتكون سامة للخاليا للخاليا
األساسية لعملية التئام الجروح ,بما في ذلك الخاليا الليفية ,والخاليا الكيراتينية ,والكريات البيض 9,84,96,97 .ومع ذلك ,يبدو أن السمية الخلوية تعتمد على التركيز ,مثل العديد من
المطهرات بتركيزات منخفضة ليست سامة للخاليا ,على الرغم من أنها تحتفظ بنشاطها المضاد للبكتيريا في المختبر .ال تحتوي المطهرات األحدث على نفس مخاوف السمية الخلوية.
يجب توخي الحذر لحماية المنطقة المحيطة بالجرح من المطهرات الموضعية وادارة األلم المصاحب للتطبيق .يجب التوقف عن استخدام المطهرات الموضعية عند إدارة العدوى ,أو بدء
الجرح بالشفاء ,أو إذا تعرض المريض ألي رد فعل سلبي تجاه العامل .98
الجدول  :17.2عالجات عدوى الجروح الموضعية (مستنسخة بإذن من( 9
فعالية غشاء حيوي رقيق

إرشادات لالستخدام

جل الجينات مع إنزيمين:

• يمنع تكوين األغشية الحيوية بتركيز <٪0.5

• تركيزات الجينات بنسبة  ٪3و ٪5

• الجلوكوز أوكسيديز

• يمنع نمو األغشية الحيوية الموجودة بتركيزات

عامل مضاد للميكروبات
انزيم الجينوجيل

نوع
• الكتوبيروكسيديز

(وزن  /حجم) 400-99

حسب مستوى اإلفراز 99,100

أعلى

• ال يعطل الكتلة الحيوية للغشاء الحيوي -99
100

اليود (بوفيدون وكادكسومير)

•المحلول

• يمنع تطوير األغشية الحيوية الجديدة

• ال يستعمل في األفراد الذين يعانون من

• ضمادات مشربة للجروح

102'101

حساسية اليود أو اضطرابات الغدة الدرقية

• مسحوق معجون

• استئصال مستعمرات األغشية الحيوية الصغيرة

أو الكلى 101

• يقلل بشكل كبير من طوائف األغشية الحيوية

101

• يمنع نمو األغشية الحيوية 100104105

• حدد المنتجات التي تم تشعيعها بأشعة

101103

الناضجة 101102

•الصف الطبية

عسل

• الضمادات المشبعة بالعسل

• مضاد استطباب في الحروق الشديدة

• يقلل من تكوين مستعمرات غشاء حيوي رقيق

جاما 106

• يمنع استشعار النصاب للغشاء حيوي رقيق

األنواع األخرى 106

106

• أنواع اللبتوسبيرموم أكثر فعالية من

وبالتالي يقلل من القدرة على التكاثر 107
• األمالح (مثل سلفاديازين الفضة ,نترات

فضة

الفضة ,كبريتات الفضة CMC ,الفضة)

• المعدنية (مثل ألياف النايلون النانوية

يضعف الغشاء الحيوي البكتيري الموجود

• يتغير بشكل متكرر في الجروح ذات

بتركيزات>  5مل

اإلف ارزات الثقيلة

المطلية بالفضة)

108

• ضمادات مشربة للجروح
الفضة األيونية مجتمعة إيثيلين

ديامينيتراسيتات ) (EDTAوكلوريد
البنزيثونيوم(

)(BEC

مضادة للغشاء الحيوي

عوامل

تجنبه لألفراد المصابين بحساسية الفضة

• ضمادة كاربوكسي ميثيل سلولوز هالمية

• يجمع بين مضادات الغشاء الحيوي ومكونات

• تغير بشكل متكرر في الجروح ذات

ديامينيتراسيتات و كلوريد البنزيثونيوم

لتعطيل األغشية الحيوية وتعريض الكائنات الحية

• تجنب األفراد الذين يعانون من حساسية

مشربة بالفضة األيونية المعززة بـ إيثيلين

مضادات الميكروبات التي تعمل في تآزر

الدقيقة ذات الصلة إلى تأثير مضاد للميكروبات

واسع النطاق للفضة األيونية 109

• يقضي على غشاء حيوي رقيق الناضج في

اإلف ارزات الثقيلة

تجاه الفضة ,إيثيلين ديامينيتراسيتات أو
كلوريد البنزيثونيوم 112

غضون  5أيام 110

• يمنع تكون غشاء حيوي رقيق 110
• التحسن المصاحب في معدالت الشفاء 111

التوتر السطحي

مواد هالمية مركزة مع مواد حافظة مضادة
للميكروبات

• يمنع تكوين غشاء حيوي رقيق 113

• يمكن استخدامها بين وبعد التنضير

• يقضي على غشاء حيوي رقيق الناضج

• قد يتطلب التطبيق اليومي لأليام القليلة

• يزيد من فعالية المضادات الحيوية

لمنع إعادة تكوين غشاء حيوي رقيق

األولى

قاعدة األدلة لمعظم المنتجات المطهرة موجودة في جروح المسببات األخرى (خاصة قرح الساق الوريدية وتقرحات القدم السكرية) وبالتالي ال تستوفي معايير التضمين لهذا المبدأ
أيضا ندرة األبحاث حول استخدام المطهرات في عالج العدوى في إصابات الضغط ,مع مالحظة أن األدلة غير متسقة عند مقارنة أنظمة
التوجيهي .الحظت مراجعة كوكرين األخيرة ً
العالج المختلفة .معظم الدراسات صغيرة ولديها قيود منهجية  114.يتم تشجيع مستخدمي اإلرشادات على مراجعة إرشادات عدوى الجروح المحلية والوطنية والدولية ومعلومات المنتج

عند تقييم فعالية المطهرات ومدى مالءمتها لالستخدام مع أفراد معينين .يتم تقديم األدلة التي أجريت في مجموعات إصابات الضغط ونظرة عامة واسعة على المنتج أدناه.
إنزيم الجينوجيل
إنزيمات الجينوجيل هي فئة جديدة من المطهرات التي تجمع بين الهالميات المائية واأللجينات واإلنزيمات المضادة للميكروبات (على سبيل المثال ,الكتوبيروكسيداز وأكسيداز الجلوكوز).
تعمل اإلنزيمات عن طريق تدمير جدران الخاليا البكتيرية ,وبالتالي فإن هذه المنتجات قادرة على منع تكوين أغشية حيوية جديدة وتمنع نمو مستعمرات األغشية الحيوية الموجودة.
اليود
يعد بوفيدون اليود واليود الكاديكسومر من الخيارات المطهرة الموضعية منخفضة التكلفة المتاحة كحلول وضمادات مشربة للجروح ومساحيق ومعاجين .وجدت الدراسات في المختبر أن
بوفيدون اليود سام للخاليا الحبيبية بتركيزات أعلى من  ٪0.05؛  84115ومع ذلك ,لم تجد الدراسات السريرية والحيوانية في الجروح المسببة المختلطة أي انخفاض في معدالت الشفاء
لبوفيدون اليود بتركيزات تصل إلى  ٪10مقارنة بالمحلول الملحي العادي 89115116 .اليود فعال في تثبيط تطور األغشية الحيوية الجديدة وتقليل كل من األغشية الحيوية الناضجة
والناضجة في الجرح ,مما يزيد من فائدته في العناية بالجروح القائمة على األغشية الحيوية ( 103'101كل المستوى  .)5يجب تجنب منتجات اليود عند األفراد المصابين بالفشل الكلوي,
أو تاريخ من اضطرابات الغدة الدرقية أو حساسية اليود المعروفة94 93 .
تشير مراجعة كوكرين  114إلى ملخص ألربع تجارب صغيرة تفي بالتضمين في هذا المبدأ التوجيهي  83-80الذي يستكشف استخدام منتجات اليود لعالج إصابات الضغط .تشير
المراجعة  114إلى نسب الخطر من  ٪95( 0.64المجال العددي للثقة  .43إلى  )0.97إلى  ٪95( 0.81المجال العددي للثقة  .48إلى  )1.37بالمقارنة مع المطهرات األخرى
الستئصال العدوى ونسبة خطر  ٪95( 6.0المجال العددي للثقة  .80إلى  )45.20بالمقارنة مع عدم استخدام مطهر  82114الدراسات صغيرة وتعتبر ذات مخاطر عالية من التحيز.
عسل
يوفر العسل الطبي الموضعي تغطية واسعة لمضادات الميكروبات .أظهرت مجموعة متزايدة من األدبيات فائدة في استخدام عسل من الدرجة الطبية للجروح المصابة من مسببات
مشععا من الدرجة الطبية ,ألن عمليات التعقيم
عسال
مختلفة 119-77117 .يجب تصنيف عسل مانوكا (عامل مانوكا الفريد)  12+أو أعلى لمنتجات الضمادات الموضعية .استخدم
ً
ً

منتجا بديالً لعملية التمثيل الغذائي البكتيري الذي ينتج حمض الالكتيك بدالً من األمونيا واألمينات والكبريت (وهي
األخرى تدمر عامل مانوكا الفريد في العسل 69 .ألن العسل ينتج
ً
أيضا استخدام العسل الطبي في إصابات الضغط الملوثة أو المصابة بالعدوى حتى يتم االنتهاء من التنضير النهائي.
رائحة) يمكن أن تكون رائحة الجرح من خالل استخدامه .يمكن ً
مشاركا مع  68إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة .قارنت الدراسة معدالت الشفاء في إصابات
أجرى يابوكا غونيس و إيسر  120تجربة معشاة ذات شواهد شملت 26
ً
الضغط المعالجة بالعسل غير المعالج الذي يحتوي على تركيز مثبط أدنى بنسبة  ,٪ 3.8مع تلك التي عولجت بإيثوكسي ديامينأكريدين باإلضافة إلى ضماد النيتروفورازون .أظهرت

النتائج على مقياس ضغط القرحة ألداة الشفاء (مقياس الضغط للشفاء ®) أن مجموعة العسل تلتئم بأربعة أضعاف معدل المجموعة الضابطة (الضغط <( )0.001المستوى  .)1حددت
طبيا بشاش منقوع بالملح من أجل عالج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية .على
مراجعة كوكرين  121واحدة صغيرة معشاة ذات شواهد (ن =  122 )40تقارن ً
عسال ً
الرغم من أن الوقت المستغرق للشفاء فضل المجموعة المعالجة بالعسل (ع = لم يتم اإلبالغ عنه) ,لم تحقق أي مقاييس للنتائج على وجه التحديد تأثير العسل على السيطرة على
فردا يعانون من إصابات
العدوى ,ووصفت إصابات الضغط في هذه الدراسة بأنها غير مصابة عند خط األساس (المستوى  .)1أبلغ بليجراي  (2012) 77عن سلسلة حاالت من ً 20

في النخاع الشوكي واصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة تم عالجهم بعسل طبي .بعد أسبوع واحد من التطهير اليومي بمحلول رينجر وتطبيق عسل بسمك  3ملم ,كانت
 ٪90من إصابات الضغط خالية من نمو البكتيريا .ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن حالة العدوى السريرية األساسية (المستوى .)4
فضة
تأتي الفضة في مجموعة من األنواع المختلفة (على سبيل المثال ,األمالح والمعادن والمستحضرات األيونية) والصيغ (مثل الضمادات والمعاجين المشبعة) .قد يكون للفضة خصائص
سامة ,خاصة للخاليا الكيراتينية والخاليا الليفية ؛ لم يتم وصف مدى السمية بشكل كامل .ال ينبغي استخدام منتجات الفضة الموضعية مع األشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه
الفضة ,وال ينصح باستخدام منتجات سلفاديازين الفضة لألشخاص الذين يعانون من حساسية من الكبريت. .

جنبا إلى جنب مع األغشية الحيوية على مكونات مضادة لألغشية الحيوية ومضادات الميكروبات التي تعطل األغشية الحيوية وتعرض الكائنات الحية الدقيقة
تحتوي الفضة األيونية ً
لتأثير الفضة على نطاق واسع .تم اإلبالغ عن فعاليتها ضد األغشية الحيوية .ومع ذلك ,فإن األبحاث السريرية حول استخدام الفضة في إصابات الضغط محدودة .مراجعة كوكرين

نورمان وآخرون 114 )2016( .حددت دراسة واحدة صغيرة (ن =  )26تقارن سلفاديازين الفضة مع بوفيدون اليود ,حيث أبلغت عن نسبة مخاطر قدرها  ٪95( 0.65المجال العددي
للثقة  .41إلى  114. )1.01دليل من دراسة حالة صغيرة ( 78ن =  )20استكشاف الفضة  -احتواء الضمادة على أن الضمادة الفضية المصنوعة من األلياف المائية تترافق مع
انخفاض بنسبة  ٪80في الحمل الحيوي في سرير الجرح بعد سبعة أيام من العالج ,كما تم تقييمه باستخدام خزعة األنسجة (المستوى .)4
العناية بالجروح من غشاء حيوي رقيق
نضجا,
تصف العناية بالجروح المستندة إلى األغشية الحيوية العالج الذي يتم فيه تعطيل نمو األغشية الحيوية من خالل التنضير ,وفي نافذة الفرصة بعد إزالة األغشية الحيوية األكثر
ً
يتم استخدام العالج المطهر لمنع إعادة تكوين األغشية الحيوية.

جنبا إلى جنب مع التنضير المنتظم للتحكم والقضاء على غشاء حيوي رقيق
 :13.9استخدام المطهرات الموضعية الفعالة ضد األغشية الحيوية في نقاط القوة المناسبة لألنسجة ً
المشتبه به (أو المؤكد) في إصابات الضغط مع تأخر الشفاء( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أظهرت دراسة المستوى الخامس منخفضة الجودة  124التي أجريت على الجروح المزمنة بالغشاء الحيوي زيادة معنوية في تحبيب طبقة الجرح بعد التعامل مع التنضير و  ,٪0.3مع
وصول  ٪75من الجروح إلى الشفاء التام .أثبتت األدلة غير المباشرة من دراسات المستوى  5قابلية غشاء حيوي رقيق للتأثر ببوفيدون اليود بتركيزات من  ٪1إلى ,٪10
 126'125'103لعجينة اليود يود  , 127وبدرجة أقل ,سلفاديازين الفضة 103128129 ,جميعها في الدراسات المختبرية .تشير المقارنة المختبرية بين اليودوفور والفضة إلى أن
اليودوفور أكثر فاعلية في تقليل األغشية الحيوية )130( .هذه النتائج مدعومة بوثائق اإلجماع الدولي.
اعتبارات التنفيذ


الرجوع إلى التوصية  12.5للحصول على أدلة على فعالية التنضير في معالجة األغشية الحيوية في إصابة الضغط واعتبارات التنفيذ عند إجراء التنضير.



الرجوع إلى التوصية  13.8للحصول على دليل على فعالية المطهرات الموضعية في تقليل العبء الجرثومي في إصابات الضغط مع األغشية الحيوية واعتبارات التنفيذ في
استخدام المطهرات.



في إصابات الضغط المزمنة مع الغشاء الحيوي المشتبه به (أو األغشية الحيوية المشخصة بالفحص المجهري عالي الدقة) ,قم بالعناية بالجروح على أساس األغشية الحيوية
لمدة  72ساعة على األقل أو حتى تقدم إصابة الضغط نحو االلتئام ( 131المستوى .)5



استأنف رعاية الجروح القائمة على األغشية الحيوية في حالة تأخر االلتئام الذي يشير إلى عودة وجود الغشاء الحيوي ( 9,131,132المستوى .)5

مناقشة األدلة
إن العناية بالجروح القائمة على األغشية الحيوية هي العالج األمثل الحالي لتعطيل المرحلة االلتهابية المزمنة إلصابة الضغط وتعزيز االنتقال إلى مرحلة إصالح االلتئام .ومع ذلك ,يميل
غشاء حيوي رقيق إلى إعادة التطوير ,ويجب أن يستمر التنضير للصيانة بالتزامن مع العالج المطهر الموضعي حتى يتم التخلص من إصابة الضغط .المبينة في الجدول  17.2؛ ومع
ذلك ,تدعم الدراسات في المختبر فكرة أن غشاء حيوي رقيق يطور مقاومة للمطهرات الموضعية عندما ينضج (المستوى  .)5لذلك ,فإن إزالة األغشية الحيوية الناضجة من سرير الجرح
يحسن من تأثير المطهرات على مستعمرات األغشية الحيوية النامية وغير الناضجة .يتضمن فصل المبادئ التوجيهية بشأن التطهير والتنضير مناقشة موسعة حول دور التنضير للصيانة
في المعالجة المستمرة لألغشية الحيوية ,بما في ذلك اإلطار الزمني األمثل لعالج إصابة الضغط.
على الرغم من اإلجماع على دور رعاية الجروح القائمة على األغشية الحيوية في عالج األغشية الحيوية ,هناك ندرة في األدلة السريرية على فعاليتها .تركز مجموعة األدلة الكبيرة بشكل
أساسي على االستكشاف المختبري الستجابة األغشية الحيوية لمطهرات مختلفة .ومع ذلك ,إبرلين وآخرون 124 )2012( .أثبتت فعالية رعاية الجروح القائمة على األغشية الحيوية
مزمنا مع عالمات سريرية على األغشية الحيوية .في هذه الدراسة ,تم إثبات زيادة معنوية في
جرحا ً
باستخدام  ٪ 0.3بوليهكساميثيلين بيجوانيد تضميد الجروح وتنضير الصيانة في ً 16
أسبوعا من العالج ,مع وصول  ٪75من الجروح المزمنة إلى الشفاء التام في هذا اإلطار الزمني ( 124المستوى .)5
تحبيب طبقة الجرح (الضغط < )0.04بعد 24
ً

نضجا هي أكثر عرضة للعالج الموضعي بمضادات الميكروبات .أظهرت النماذج في
وولكوت أظهر  19في النماذج المختبرية ودراسة سريرية صغيرة النطاق أن األغشية الحيوية األقل
ً
المختبر أن األغشية الحيوية تطور تحمل العالج بالمضادات الحيوية في غضون  24إلى  96ساعة واقترحت أن إزالة الخاليا النشطة من سطح األغشية الحيوية يفضح البكتيريا النائمة

التي زادت من قابليتها للعالج .أظهرت عينات األغشية الحيوية من قرح الساق الوريدية التي خضعت لعملية التنضير الحاد التحفظي ذروة الحساسية للمضادات الحيوية الموضعية بين
 24ساعة و  48ساعة بعد التنضير .وبحلول  72ساعة ,انخفضت الحساسية إلى تلك الخاصة بعينات األغشية الحيوية الناضجة (دليل غير مباشر).
العالج بالمضادات الحيوية إلصابة الضغط
نظر الرتفاع معدالت مقاومة المضادات الحيوية ,يجب استخدام العالج بالمضادات الحيوية فقط عند اإلشارة إليه .بشكل عام ,ال ينصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية لعالج
ًا
إصابات الضغط .يمكن أن تكون الدورات القصيرة من محاليل المضادات الحيوية الموضعية أو الميترونيدازول الموضعية مفيدة في بعض الظروف المحدودة للغاية ؛ على سبيل المثال
في إصابات الضغط التي تم تنقيتها وتنظيفها ,ومع ذلك ال تزال تحتوي على عبء حيوي بكتيري مرتفع و  /أو وجود المكورات العقدية االنحاللية بيتا  9,133,135.ومع ذلك ,يظل
مهما عندما يظهر الفرد عالمات االنتشار أو الجهازية عدوى.
ًا
االستخدام الحكيم للمضادات الحيوية الجهازية
اعتبار ً
 :13.10استخدام المضادات الحيوية الجهازية للسيطرة على العدوى والقضاء عليها في األفراد المصابين بإصابات الضغط واألدلة السريرية على العدوى الجهازية( .بيان الممارسة
الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


النظر في استخدام المضادات الحيوية الجهازية في وجود مزارع دم إيجابية ,والتهاب النسيج الخلوي ,والتهاب اللفافة ,والتهاب العظم والنقي ,ومتالزمة االستجابة االلتهابية
الجهازية أو اإلنتان (رأي الخبراء).



يجب شق الخراجات الموضعية (جمع القيح) وتجفيفها لمنع االنتشار الموضعي أو الجهازي للعدوى (رأي الخبراء).



الحد من استخدام المضادات الحيوية الموضعية في إصابات الضغط المصابة ,باستثناء الحاالت الخاصة التي تفوق فيها الفائدة مخاطر اآلثار الجانبية للمضادات الحيوية
ومقاومة المضادات الحيوية (رأي الخبراء).



اتبع البروتوكوالت المحلية الختيار وبدء العالج بالمضادات الحيوية (رأي خبير).

مناقشة األدلة
إصابات الضغط هي سبب معروف لإلنتان والوفاة  139-136.يجب تجفيف إصابات الضغط الخراجية أو المصابة بالعدوى الجسيمة وتنظيفها لمعالجة إصابات الضغط المرتبطة
باإلنتان أو التهاب النسيج الخلوي المتقدم.
يمكن أن تصل المضادات الحيوية الجهازية إلى األنسجة المصابة في قاعدة إصابة الضغط ,في حين أن العوامل المطبقة موضعياً ال يمكنها اختراق األنسجة الميتة للوصول إلى طبقة
بناء على حساسيات المضادات الحيوية المؤكدة لمسببات األمراض .بالنسبة للعدوى التي تهدد الحياة ,يجب أن تعتمد المضادات
الجرح أدناه .يجب اختيار المضادات الحيوية الجهازية ً
الحيوية التجريبية على أنماط الحساسية المحلية لمضادات الميكروبات ,وأن ُيعاد تقييمها عندما تتوفر الثقافات النهائية  910140141في بعض الحاالت ,قد يكون استخدام المضادات
مقيدا بالتفضيل الفردي أو التوجيهات المسبقة للرعاية في نهاية العمر .
الحيوية ً

مشاركا مع  115إصابات ضغط) تمت إحالتهم لالستشارة الجراحية ,كان  ٪4من المشاركين
في دراسة بأثر رجعي  142بما في ذلك إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة (56
ً
لديهم عالمات سريرية للعدوى و  ٪13من المشاركين كانوا إيجابيين الستعمار  ,MRSAعلى الرغم من  ٪96من المشاركين أخذ دورة من المضادات الحيوية في األسبوعين السابقين.
سلطت هذه الدراسة الضوء على قضية اإلفراط في وصف المضادات الحيوية وتطوير سالالت بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية ( )142كاتالدو وآخرون 143 )1 201( .أبلغت عن
معدل انتشار بنسبة  ٪ 15لجرثومة  MRSAفي عينة مالئمة لكبار السن مع إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة على األقل (ن =  )32في الرعاية المنزلية في إيطاليا .تلقى ما
يوما السابقة .في دراسة بأثر رجعي أجريت على المشاركين (عدد =  )145في مستشفى ب ارزيلي ممن
يقرب من  ٪38من المشاركين العالج بالمضادات الحيوية الجهازية في الـ ً 90
أصيبوا بالفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط أكبر ,كان  ٪ 43.5من المشاركين مصابين بضغط مستعمر  MRSAو  ٪ 8.3لديهم جرثومة  .MRSAتلقى ما يقرب من  ٪57من
يوما السابقة144 .
المشاركين فئتين على األقل من المضادات الحيوية في الثالثين ً
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ضمادات الجروح لعالج إصابات الضغط

المقدمة
ضمادات الجروح هي عنصر مركزي في رعاية إصابات الضغط .منذ ستينيات القرن الماضي ,تم قبول أن التئام الجرح يكون بالشكل األمثل عندما يظل الجرح في بيئة رطبة بدالً من
تجفيفه بالهواء أو تجفيفه باستخدام مصابيح ح اررية أو عوامل تجفيف موضعية .تعمل الرطوبة على تعزيز إعادة تكوين النسيج الظهاري واغالق الجرح.
حظي دور الضمادات في حماية الجلد المعرض لخطر إصابات الضغط الناجم عن القص بتركيز متزايد في الممارسة السريرية والبحوث .تم توضيح التوصيات بشأن استخدام الضمادات
الوقائية في فصل العناية الوقائية بالبشرة .تم العثور على توصيات بشأن عالج الجروح ذات الضغط السلبي (عالج الجروح بالضغط السلبي) في فصل العوامل الفيزيائية الحيوية من
الدليل.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي ضمادات الجرح الفعالة لدعم التئام إصابات الضغط الجزئي للسمك؟



ما هي منطقة ضمادات الجرح الفعالة لدعم التئام إصابات ضغط السماكة الكاملة؟



ما هي ضمادات الجرح الفعالة إلصابات الضغط ذات المستويات األعلى من اإلف ارزات؟



ما هي ضمادات الجرح األكثر فعالية من حيث التكلفة لعالج إصابات الضغط؟

اختيار ضمادة الجروح
استنادا إلى التقييم السريري,
بناء على األهداف وقدرات الرعاية الذاتية للفرد و  /أو مقدم الرعاية غير الرسمي و ً
 :14.1بالنسبة لجميع إصابات الضغط ,حدد أنسب ضماد للجروح ً
بما في ذلك:




قطر وشكل وعمق إصابة الضغط

تحتاج إلى معالجة الحمل الحيوي البكتيري

القدرة على الحفاظ على رطوبة سرير الجرح



طبيعة وحجم إفراز الجرح



حالة النسيج في سرير الجرح



حالة الجلد حول الجرح



وجود عمق و  /أو تقويض



ألم

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


بالنسبة لكبار السن ,اختر ضمادات الجروح مع مراعاة التأثير المحتمل على الجلد الهش ,خاصة فيما يتعلق بصدمات الجلد عند إزالة الضمادة ( 2المستوى .)1



قم بتقييم إصابات الضغط في كل مرة يتم فيها تغيير ضمادة الجرح وتأكد من فعالية ومالءمة نظام الضماد (رأي الخبراء).



اتبع توصيات الشركة المصنعة عند استخدام ضماد الجرح ,خاصة فيما يتعلق بتكرار تغيير الضمادة (رأي الخبراء).



يجب أن ترشد خطة الرعاية أوقات التآكل المعتادة لضمادات الجروح وتحتوي على خطط مؤقتة لتغييرات تضميد الجرح حسب الحاجة (رأي الخبراء).



استبدل ضمادات الجروح إذا كانت متسربة أو متسخة بشكل واضح (رأي خبير).



تماما واستبدالها مع كل تغيير ضمادة (رأي خبير)
التأكد من إزالة جميع منتجات ضمادات الجروح ً
بالنسبة لألفراد في المجتمع ,تأكد من وجود إمداد كاف لتضميد الجروح الستيعاب التغييرات غير المخطط لها في ضمادات الجروح بسبب التلوث أو التسرب (رأي الخبراء).


نقاش

ق
تقييما
تعتبر أهداف العناية بالجروح مهمة عند اختيار ضمادة الجرح ,ألن ضمادات الجروح المختلفة لها طر مختلفة للعمل .يتطلب اختيار ضمادة الجرح المناسبة إلصابة ضغط معينة ً
شامالً إلصابة الضغط والفرد والبيئة في كل مرة يتم فيها تغيير ضمادة الجرح .ضمادات الجروح إلصابات الضغط مصممة من أجل:


تحسين وقت التئام الجروح



امتصاص إف ارزات الدم واألنسجة



التقليل من األلم ,بما في ذلك األلم المصاحب للتطبيق واإلزالة



تقليل إجهاد القص



حماية الجرح والجلد المحيط واألنسجة



امتصاص الروائح الكريهة والسيطرة عليها



تقليل إصابة الجلد حول الجرح



تعزيز اإلنضار الذاتي (إذا كان هذا أحد أهداف الرعاية)



معالجة الحمل الحيوي (انظر الفصل التوجيهي "العدوى والغشاء الحيوي الرقيق").



فرديا ويعتمد على حالة الجرح وأهداف الفرد في الرعاية والعناية الذاتية والتفضيالت .على سبيل المثال ,يجب مراعاة:
يجب أن يكون اختيار ضماد الجرح ً



إعداد الرعاية (على سبيل المثال ,كم من الوقت قبل تغيير ضمادة الجرح؟)



موقع إصابة الضغط (على سبيل المثال ,هل الضمادة ملوثة بشكل متكرر؟)



متحركا؟)
قدرة الفرد على الحركة (على سبيل المثال ,هل ستبقى المالبس في مكانها إذا كان الفرد
ً



المهارة المطلوبة لتغيير ضماد الجرح (على سبيل المثال ,من سيغير الضماد ,وهل يمتلك المعرفة والمهارات الالزمة؟)



تفضيالت الفرد (على سبيل المثال ,هل ستكون ضمادة الجرح مرئية؟ هل الضمادة مريحة؟)



إمكانية الوصول إلى ضمادات الجروح المختلفة (على سبيل المثال ,ما هو المتاح؟).

عندما تكون إصابة الضغط نظيفة ومحببة ,فإن صيانة سرير الجرح الرطب هو عامل مهم في تعزيز الشفاء أو اإلغالق وتقليل األلم المرتبط بالجرح .يمكن الحفاظ على الجلد حول الجرح
نظر ألن إصابة الضغط تلتئم أو
مالمسا لطبقة الجرح ويمتص الكمية المتوقعة من اإلف ارزات ,أو باستخدام منتج حاجز للجلدً .ا
وخاليا من النقع باستخدام ضماد الجرح الذي يظل
جاًفا
ً
ً
تتدهور بمرور الوقت ,فقد يتغير نوع ضمادة الجرح األنسب لتعزيز االلتئام .على سبيل المثال ,عادةً ما يتناقص اإلفراز مع شفاء إصابة الضغط ,مما يقلل من الحاجة إلى ضمادة الجرح

ذات االمتصاص العالي.

هشا  3.ضمادات الجروح ذات الخصائص الالصقة
ًا
تعتبر الصدمة المحتملة للجلد واألنسجة المحيطة بها
اعتبار آخر عند اختيار ضمادة الجرح ,خاص ًة عندما يكون الجلد حول الجرح ً
خطر على الجلد ,خاصة بالنسبة لألفراد ذوي البشرة الضعيفة والضعيفة (على سبيل المثال كبار السن وحديثي الوالدة المبتسرين) .هذا الضرر الذي يلحق بالبشرة يقلل من
ًا
القوية تشكل

وظيفة الحاجز الواقي للجلد ويمكن أن يؤدي إلى االلتهاب والعدوى  3.إزالة ضمادات الجرح بمادة الصقة طبية قوية يمكن أن تتسبب في انفصال الطبقة القرنية التي تتفاقم مع تكرار إزالة
خصيصا ليكون غير رضحي للجلد .تم تصميم ضمادات الجروح بواجهة سيليكون لتوفير طبقة تالمس للجروح
ضمادة الجرح بمرور الوقت  34.بعض ضمادات الجرح هي :مصمم
ً
يمكن إزالتها دون التسبب في إصابة األنسجة أو األلم للفرد .السيليكون خامل كيميائيا ,واآلثار السلبية الستخدامه في العناية بالجروح نادرة .يمكن أن تحمي ضمادات الجروح بواجهة
مشاركا يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية بمقارنة
سيليكون أنسجة الجرح الهشة أو الملتئمة حديثًا ميوم وآخرون 5 )2003( .أجرى تجربة معشاة ذات شواهد مع 38
ً

أيضا
ضمادة رغوية ملتصقة بضمادة رغوية مع واجهة سيليكون .تم العثور على ضماد رغوة السيليكون لتكون أقل صدمة لألنسجة المحيطة بالجرح (المستوى  .)1تُستخدم أغشية الحاجز ً
لحماية الجلد حول الجرح 3 ,على الرغم من عدم وجود دراسات متضمنة تقيم فعاليتها في السكان الذين يعانون من إصابات الضغط.

يتم تصنيع العديد من أنواع ضمادات الجروح التي تمت مناقشتها في هذا الفصل في مجموعات .يرجى الرجوع إلى العبارات المتعلقة بالمكونات الفردية عند التفكير في استخدام
الضمادات المركبة.
 :14.2تقييم فعالية تكلفة ضمادات الجروح على المستوى المحلي ,مع مراعاة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لنظام الرعاية الصحية والفرد المصاب بإصابة ضغط .من

ار( .بيان الممارسة
رطبا فعالة من حيث التكلفة بسبب أوقات الشفاء األسرع وتغيير الضماد األقل تكرًا
المرجح أن تكون ضمادات الجروح المتقدمة التي تعزز التئام الجروح ً
الجيدة)

نقاش

تم اإلبالغ عن دليل على فعالية تكلفة ضمادات الجرح لعالج إصابات الضغط في تحليالت تكلفة الجودة المنخفضة إلى المتوسطة و  /أو الدراسات السريرية منخفضة الجودة  9-6.قد
اعتمادا على اإلعدادات الجغرافية والسريرية وأنواع منتجات الجروح المستخدمة.
يكون للتكاليف اختالفات كبيرة بين المواقع الجغرافية .تختلف التكاليف المباشرة لتضميد الجرح بشكل كبير
ً
ن
قيميا على الفوائد المختلفة (مثل تكلفة العجز) .إلعالم الممارسة السريرية المحلية
حكما ً
يقار تحليل التكلفة الرسمي للمزايا القيمة المالية للمنافع الصحية بالتكاليف المالية ,مما يتطلب ً
واختيار األفراد بشكل هادف ,يجب أن تعكس التكاليف المقارنة بدقة البيئة المحلية
يظهر التباين في التكاليف بين المواقع المختلفة في الدليل األخير .أفاد تحليل تكلفة متوسط الجودة تم إجراؤه في العيادات الخارجية في تايالند في عام  2010عن متوسط تكلفة ضمادات
يكيا للضمادة الفضية (بالدوالر األمريكي)
الجروح (بما في ذلك تكاليف الموظفين ,وتنضير الجروح والمنتجات) إلصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة بمبلغ  16.13دو ًا
الر أمر ً
يكيا ()SD 7.02
يكيا (االنحراف المعياري [( )SD] 11.24إصابة ضغط الفئة  /المرحلة الثالثة) و  5.84دو ًا
 8. )2013هذا مقارنة بمتوسط التكاليف البالغ  12.34دو ًا
الر أمر ً
الر أمر ً
المبلغ عنها بواسطة تحليل تكلفة منخفضة الجودة تم تعيينه في مستشفى تعليمي أمريكي (بالدوالر األمريكي في عام  7. )2016أفادت تحليالت
(إصابة ضغط الفئة  /المرحلة الرابعة) ُ
يكيا 7.40 ,جنيه سوداني ,دوالر أمريكي في عام )2015
أخرى معتدلة للجودة عن وجود ضماد جرح تم إجراؤه في مكان العناية المركزة في الب ارزيل (متوسط التكلفة  11.90دو ًا
الر أمر ً

الر
يكيا إلى  11.80دو ًا
 9.عالوة على ذلك ,تختلف تكاليف تضميد الجروح وفًقا لـ فئة  /مرحلة إصابة الضغط .ليما وآخرون ( 7 )1999تتراوح التكلفة المبلغ عنها من  19.18دو ًا
الر أمر ً
يكيا ( ,SD 7.02دوالر أمريكي في  )1999لتضميد إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة .ومع ذلك,
يكيا لتضميد إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى  5.84دو ًا
الر أمر ً
أمر ً
كما لوحظ ,فإن اإلعدادات المختلفة ,وشدة الجروح ,ونطاقات المنتجات وأساليب التحليل تمنع المقارنات المباشرة للتكلفة .لذلك يجب تقييم فعالية التكلفة لخيارات التضميد المختلفة مع
األخذ في االعتبار الوضع الجغرافي والسريري ,وشدة إصابة الضغط ,ومدة الجرح ,والمنهجية المستخدمة الستكشاف فعالية التكلفة.
تشير األدلة منخفضة الجودة إلى أن ضمادات الجروح المتقدمة التي تعزز التئام الجروح الرطب ترتبط بتكاليف أقل من ضمادات الشاش  6.تتعلق التكاليف المنخفضة بتغييرات
ار ومعدالت الشفاء األسرع  6.على سبيل المثال ,أظهرت هذه الدراسة أن ضمادات الجروح الرطبة المتقدمة ( على سبيل المثال ,الرغوة والرغوة الفضية والسلفاديازين
الضمادات األقل تكرًا

الفضي والضمادات الرغوية المطلقة لإليبوبروفين) تتطلب متوسط  29.6 ± 49.5تغيرات في الضمادة مقارنة بمتوسط ( 101.9 ± 222.6الضغط < )0.0001تغيير الضمادة لضمادة
يوما ,ضغط =  0.0001) .6ومع ذلك ,كانت هناك نتائج غير متسقة فيما يتعلق بالتكاليف المباشرة
يوما مقابل ً 52.2 ± 121.4
الشاش ,مع تحقيق شفاء أسرع ( ً 52.1 ± 85.56
المتعلقة بخطورة إصابة الضغط ,ومن المحتمل أن يكون للتكاليف اختالفات كبيرة بين المواقع الجغرافية.
ضمادات الجروح المتقدمة إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والثانية
 :14.3استخدم ضمادات غرواني مائي إلصابات الضغط غير المصابة من الفئة  /المرحلة الثانية كما هو موضح بالحالة السريرية إلصابة الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
التوصية = )

 :14.4استخدم ضمادات هيدروجيل إلصابات الضغط غير المصابة من الفئة  /المرحلة الثانية كما هو موضح بالحالة السريرية إلصابة الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
التوصية =)

 :14.5استخدم الضمادات الغشائية البوليمرية إلصابات الضغط غير المصابة من الفئة  /المرحلة الثانية كما هو موضح بالحالة السريرية إلصابة الضغط( .قوة الدليل = ب1
؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
بناء على حالة سرير الجرح .تشير الدالئل المستمدة من دراسات المستوى
تدعم األدلة استخدام أنواع مختلفة من ضمادات الجرح المتقدمة لضمادات الجرح من الفئة  /المرحلة الثانية ً
كبير عن
األول منخفضة الجودة  21112إلى أن معدالت شفاء إصابات الضغط عند تطبيق ضمادة غروانية مائية على إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ال تختلف اختالًفا ًا
معدالت الشفاء عند استخدام ضمادات الجروح المعاصرة األخرى .هناك معلومات محدودة عن التكاليف الحالية الستخدام ضمادة غرواني مائي .على الرغم من وجود أدلة تشير إلى أن

ضمادات الغرواني المائي هي خيارات مقبولة للمهنيين الصحيين ,مع مظهر مالئم لسهولة اإلزالة ,وبقايا منخفضة وقابلية للتوافق ,فإن األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط يميلون
إلى تصنيف الغروانيات المائية أقل من ضمادات الجروح األخرى فيما يتعلق بالراحة أثناء التآكل و أثناء اإلزالة ,تم اإلبالغ عن  2معدالت أعلى
هناك دليل من دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1على أن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية من المرجح أن تلتئم بضمادة هيدروجيل مقارنة بضماد الشاش الرطب القياسي,
على الرغم من أن معدالت الشفاء قد ال تكون أسرع بكثير  14.الدراسة الثانية كانت لها نتائج متضاربة  15.قد تتعلق التناقضات في النتائج بخطورة إصابات الضغط (تضمنت إحدى
منتجا يعتمد على األلوة في ار) .تشير
الدراسات  15إصابات ضغط السماكة الكاملة) ,أو أنظمة مختلفة ,أو مكونات نشطة مختلفة في الضمادات (استخدمت إحدى الدراسات 15
ً

ار من ضمادة
التقييمات من األشخاص الذين يعانون من إصابات الضغط إلى أن ضمادة الهيدروجيل هي خيار مريح لتضميد الجروح ويمكن إجراء تغييرات ضمادة الجرح بشكل أقل تكرًا

الشاش المبللة.

جدا ومنخفضة الجودة  1718تُظهر أن الضمادة الغشائية البوليمرية مرتبطة بتحسينات في بعض مقاييس التئام الجروح ,بما في ذلك الدرجات
هناك أدلة من دراسات المستوى  1صغيرة ً

يوما باستخدام ضمادة بوليمرية,
على مقياس الضغط للشفاء حيث أشارت األدلة منخفضة المستوى إلى أن إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة األولى يمكن أن تلتئم في غضون ً 19
يوما  18.قدمت األدلة غير المباشرة من دراسة معملية الدعم لقدرة غشاء بوليمري المتصاص اإلف ارزات  19.لم
ويمكن أن تلتئم إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية في غضون ً 61
يكن هناك دليل متاح على اآلثار الضارة المحتملة أو المتطلبات من الموارد.
اعتبارات التنفيذ
ضمادات غرواني مائي


استخدم ضمادات غرواني مائي في األماكن التشريحية حيث لن تتدحرج الضمادة أو تذوب (رأي الخبراء).



استخدم ضمادات غرواني مائي بحذر عند كبار السن الذين هم أكثر عرضة لصدمات الجلد بسبب شيخوخة الجلد .ضع في اعتبارك استخدام منتج فيلم حاجز لحماية الجلد
حول الجرح (رأي الخبراء).



قم بإزالة الضمادات الغروانية المائية بعناية من الجلد الهش لتقليل صدمة الجلد وعدم الراحة أثناء اإلزالة .يمكن أن تترسب ضمادات الجرح الغرواني المائي بقايا على سرير
الجرح و  /أو الجلد حول الجرح ,والتي يمكن أن تسبب إزالتها صدمة ( 2المستوى األول)



ضمادات غرواني مائي تتطلب تغييرات أقل في الضمادات (المستوى األول).



توفير "نافذة غرواني مائي" للجلد حول الجرح لمنع حدوث المزيد من الصدمات للجلد (رأي الخبراء) .ضمادات هيدروجيل



استخدم هيدروجيل غير متبلور إلصابات الضغط غير المصابة سريرًيا والتي تكون حبيبية (رأي الخبراء).
ضع في اعتبارك استخدام ضمادة هيدروجيل لعالج الجرح الجاف عندما يكون الهدف من الرعاية هو الترطيب أو التنضير الذاتي ( 21المستوى .)5



عندما تكون هناك مستويات عالية من اإلف ارزات الموجودة ,فإن ضمادة هيدروجيل يمكن أن تزيد من خطر النقع ,وبالتالي قد ال تكون خيار الضمادة األنسب (رأي الخبراء).



النظر في استخدام ضمادات صفائح الهيدروجيل إلصابات الضغط دون عمق وخطوط و  /أو على مناطق الجسم المعرضة لخطر انتقال ضماد الجروح (رأي الخبراء).



حماية الجلد حول الجرح (على سبيل المثال ,مع منتج حاجز) لمنع النقع ( 22رأي الخبراء).



مناقشة األدلة
ضمادات غرواني مائي هي عالج شائع إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية .تقدم تصنيع هذه الضمادات ,مع تحسينات في االلتصاق والميل من حواف الضمادات ,وتطوير
أشكال مختلفة مصممة لمواقع تشريحية محددة (على سبيل المثال ,الكعب ,العجز).
مشاركا يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة,
جراميوليتش واخرون  (2003) 12أجرى تجربة معشاة ذات شواهد أحادية التعمية لمدة ثمانية أسابيع في 65
ً
مقارنة ضمادات الكوالجين والغرواني المائي .لم يكن هناك فرق في الشفاء التام بين المجموعتين .ومع ذلك ,لم يكن هناك تقسيم طبقي على أساس حجم القرحة األولي (المستوى .)1

تم اإلبالغ عن فائدة سريرية لضمادات غرواني مائي ,بما في ذلك مؤشرات على توافقها ,التصاقها ,وسهولة إزالتها .بينما بيل وآخرون 11 )1997( .مقارنة غرواني مائي بالضمادات
الرغوية وخلص إلى أنه ال يوجد فرق في متوسط وقت التآكل (المستوى  .)1جراميوليتش واخرون  2003وجد  12أن ضمادة غرواني مائي لها أوقات تآكل أطول مقارنة بضمادة
الكوالجين (المستوى  .)1براون إتريس وآخرون 2 )2008( .مقارنة غرواني مائي بضمادة غشاء تحتوي على وسادة ماصة وخلصت إلى أن الضمادة الغروانية المائية تم وضعها وازالتها
بسهولة أقل ,وأقل توافًقا وراحة أثناء االرتداء (المستوى  .)1ومع ذلك ,فإن هذه الدراسات قديمة ,وقد تقدم تصميم وتصنيع ضمادات غرواني مائي بشكل كبير.
كما هو مذكور أعاله ,فقد ارتبطت المواد الالصقة الطبية مثل تلك المستخدمة في ضمادات غرواني مائي ذاتية اللصق بإصابة الجلد ,خاصة في األفراد ذوي البشرة الضعيفة .يجب تنفيذ
استراتيجيات لتقليل إصابة الجلد المتعلقة بالالصق الطبي عند استخدام ضمادات غرواني مائي .على سبيل المثال ,عندما يتم لصق ضمادات الجرح على "نافذة غرواني مائي" حول
الجروح بدالً من لصق الجلد مباشرة ,ميلن وآخرون )1999( .أبلغت  20عن أضرار أقل للجلد حول الجرح .يتم إنشاء نافذة غرواني مائي من خالل وضع شرائط من ضمادة غرواني
مائي حول الجرح وتثبيت ضمادة الجرح األولية على "نافذة غرواني مائي" .يمكن أن تظل شرائط الغرواني المائي في مكانها لمدة تصل إلى خمسة أيام بينما يتم استبدال الضمادة األولية
أيضا مناقشة حول حماية الجلد المحيط بإصابة الضغط.
حسب الحاجة .هذا يقلل من إصابة الجلد من إزالة ضمادة الجروح المتكررة .يتضمن الفصل التوجيهي التطهير والتنضير ً
شيوعا من الهالميات المائية هما الهالميات المائية غير المتبلورة
تحتوي ضمادات الهيدروجيل على بوليمرات مائية رطبة ,والتي تنتج بيئة رطبة تعزز التئام الجروح .النوعان األكثر
ً
والهالميات المائية الورقية .تُفضل المواد الهالمية غير المتبلورة سريرًيا إلصابات الضغط حيث من المحتمل أن يتم إزاحة ضمادة الجرح (على سبيل المثال ,في مناطق الجسم التي تعتمد

على الجاذبية مثل أسفل الساق) .تُفضل صفائح الهيدروجيل سريرًيا إلصابات الضغط على أسطح الجسم غير المتحركة وغير المعتمدة .تسهل زيادة الرطوبة في طبقة الجرح عملية
اإلنضار الذاتي.

أبلغ واحد من تجربة سريرية معشاة لمدة  10أسابيع عن فعالية هيدروجيل قائم على الصبار عند كبار السن .كان المشاركون (ن =  )30يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة
يوميا إما
الثانية والثالثة والرابعة ( ٪ 47كانت إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية) لم يكن بها أي عدوى إكلينيكية محلية أو قنوات جيبية أو تقويض .عولجت إصابات الضغط ً
بالهيدروجيل أو بضمادة شاش ملحية .لم يكن هناك فرق كبير بين المجموعتين في النسبة المئوية إلصابات الضغط التي وصلت إلى الشفاء التام خالل فترة الدراسة ( ٪63مقابل )٪64
نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة  , 0.93المجال العددي للثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  0.16إلى  ,5.2ضغط = ( 0.92) 15المستوى  .)1ومع ذلك ,ذكرت تجربة
سريرية معشاة 14ثانية أن هيدروجيل كان متفوًقا على شاش بوفيدون اليود لتعزيز الشفاء في إصابات الضغط غير المصابة لدى األفراد (ن =  ,27مع ن =  49إصابات ضغط) مع
إصابة الحبل الشوكي (اصابات النخاع الشوكي) .وصلت إصابات الضغط بشكل ملحوظ إلى الشفاء التام في مجموعة ضمادات هيدروجيل ( ٪84مقابل  ,٪54.2ضغط = ,) 0.04
على الرغم من عدم وجود فرق كبير في الوقت المستغرق للوصول إلى الشفاء التام (ضغط =  ) 0.06أو في معدل الشفاء ( هيدروجيل  0.16 ± 0.12سم  / 2يوم مقابل شاش
أيضا إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى التي ال ُيشار إليها هيدروجيل بشكل عام (المستوى .)1
بوفيدون اليود  0.05 ± 0.09سم  / 2يوم ,ع =  .)0.97تضمنت هذه الدراسة ً
وصفا مفصالً إلصابات الضغط (على سبيل المثال ,مستوى اإلف ارزات) ,وقد يساهم هذا العامل في نتائج الدراسات.
لم تقدم أي من هاتين الدراستين
ً

توفر هذه التجارب المعشاة ذات الشواهد أدلة منخفضة الجودة من دراسات صغيرة وقليلة القوة تشير إلى أن ضمادات هيدروجيل ليست أدنى من ضمادات الجروح البسيطة عند استخدامها
في إصابات الضغط غير المصابة .خلصت مراجعة منهجية للدراسات التي أبلغت عن ضمادات هيدروجيل المستخدمة في الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط األكبر إلى أن
الدليل كان غير كاف من حيث الكمية أو الجودة إلجراء مقارنات واضحة بين ضمادات هيدروجيل والضمادات المتقدمة األخرى أو ضمادات الجرح البسيطة21 .
عموما تغييرات أقل في الضمادات (المستوى  .)1ارتبطت الهالميات المائية غير المتبلورة أو غير الالصقة بمستويات أقل من آالم الجرح بسبب عدم وجود
تتطلب ضمادات الهيدروجيل
ً
سطح ملتصق ,وقد صنفها األفراد المصابون بإصابات الضغط على أنها مريحة لالرتداء أكثر من ضمادة الشاش المنقوعة بالمحلول الملحي (المستوى . )1
تتكون الضمادات الغشائية البوليمرية من مادة البولي يوريثين المحبة للماء والتي تحتوي على منظف للجروح والجلسرين وبوليمر ماص .تم تصميم هذا النوع من ضمادات الجرح للتحكم
في الرطوبة  23 19وزعم أنه يخفف من نشاط الخاليا العصبية المسبب لأللم ,وبالتالي منع انتشار االلتهاب والوذمة  24 ,23.في الدراسات المخبرية ,تم إثبات أن ضمادة غشاء
بوليمر تمتص السوائل بنسبة  ٪83زيادة وزنه على مدار  24ساعة ,مما يشير إلى قدرته على التحكم في اإلف ارزات19 .
جدا  17أن  ٪67من ثالث إصابات ضغط من الفئة /
ومع ذلك ,فإن األدلة السريرية المنشورة والمراجعة من قبل األقران حول فعالية الضمادات البوليمرية محدودة .ذكرت دراسة صغيرة ً
يوما أو أقل عند معالجتها بضمادة بوليمرية .كان لدى كبار السن
يوما أو أقل ,و  ٪67من تسعة إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية تلتئم في ً 61
المرحلة األولى ُشفيت في ً 19
في هذه الدراسة مجموعة من األمراض المصاحبة وتلقوا تدخالت غذائية غير محددة لتعزيز الشفاء (المستوى  .)4لم تكن هناك مجموعة مقارنة .ومع ذلك ,فإن متوسط الوقت للشفاء يقع

يوما)  25.في كبار السن (ن =  )44غير مصابين
يوما إلى ً 73
ضمن النطاق الذي تم تحديده على أنه وقت الشفاء المعتاد إلصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية (تتراوح من ً 33
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية ,ارتبط الضماد البوليمري بتحسينات أكبر بشكل ملحوظ في النتيجة على أداة مقياس الضغط للشفاء مقارنة بمرهم المضاد الحيوي باإلضافة
إلى الضماد الجاف (متوسط درجة التحسن  2.32 ± 3.24مقابل  ,1.61637 ± 1.61الضغط < .)0.0001في هذا تجربة سريرية معشاة غير المعماة ,تلقى المشاركون مكمالت
غذائية وأسطح دعم متطورة واعادة تموضع متكرر  18.ومع ذلك ,لم يتم اعتبار نظام الرعاية المقارنة ليكون رعاية الجروح القياسية (المستوى )1
ضمادات جروح متقدمة إلصابات ضغط السماكة الكاملة
عادة تعبئة
إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة هي جروح أعمق ذات تجويف .لمنع اإلغالق السطحي المبكر ,تتطلب الجروح ذات التجويف العميق أو التقويض أو النفق ً

دور في إدارة اإلف ارزات .يعتمد اختيار
أيضا ًا
بضمادة حشو رطبة (على سبيل المثال ,شاش رطب ,جل غير متبلور ,ألجينات إلخ) تحت ضمادة جرح ثانوية  26.تلعب ضمادات الحشو ً

ضمادة الحشو والضمادة الثانوية على االعتبارات الموضحة في التوصية .14.1

 :14.6استخدم ضمادات هيدروجيل إلصابات الضغط غير المصابة من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة بأقل إف ارزات( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
أسبوعا من إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة التي يتم عالجها باستخدام
تشير الدالئل المستمدة من دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  16 1إلى أنه خالل 12
ً
منتظما أكثر من إصابة الضغط التي يتم عالجها بالرطب القياسي شاش ملحي .تشير
أسبوعيا
تنضير
ًا
هيدروجيل يكون من المرجح أن تنخفض في العمق ويقل احتمال أن تتطلب
ً
ً

ار من
التقييمات من األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط إلى أن ضمادة الهيدروجيل هي اختيار مريح لتضميد الجرح وقد تكون هناك حاجة لتغيير ضماد الجرح بشكل أقل تكرًا

ضمادة الشاش المبللة.
اعتبارات التنفيذ


يمكن استخدام ضمادات الهيدروجيل للتنضير الذاتي ( 16المستوى األول) .راجع الفصل التوجيهي التطهير واإلنضار للحصول على إرشادات حول استخدام الهالميات
المائية لتنضير الجروح.



ضع في اعتبارك استخدام ضمادة هيدروجيل لمعالجة الجرح الجاف 21 .عندما تكون هناك مستويات عالية من اإلف ارزات الموجودة ,فإن استخدام ضمادة هيدروجيل يمكن أن
يزيد من خطر النقع (المستوى .)5



النظر في استخدام ضمادات صفائح الهيدروجيل إلصابات الضغط دون عمق وخطوط و  /أو على مناطق الجسم المعرضة لخطر انتقال ضماد الجروح (رأي الخبراء).



حماية الجلد حول الجرح (على سبيل المثال ,مع منتج حاجز) لمنع النقع ( 22رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
مشاركا مصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة
ماتزين وآخرون 16 )1999( .هيدروجيل غير متبلور مخصص بشكل عشوائي أو ضماد مبلل باستمرار في 32
ً
أسبوعا ( ٪20 ± 26مقابل ± 64
غير المصابة على العجز أو المدور .على الرغم من الخسارة الكبيرة في حجم العينة ,كان حجم الجرح أصغر بكثير في مجموعة هيدروجيل في 12
ً

سابقا في هذا الفصل ,تعمل ضمادات الهيدروجيل على تعزيز اإلنضار الذاتي .في دراسة  ,)Matzen et al. (1999عدد أقل من إصابات
 ,٪16الضغط < .)0.02كما تمت مناقشته ً
أسبوعيا إلزالة األنسجة الميتة من طبقة الجرح مقارن ًة بتلك التي عولجت بشاش ملحي رطب
تنضير
ًا
الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة التي عولجت بضمادة هيدروجيل  16مرة تتطلب
ً

( ٪21مقابل  ,٪7الضغط < ( )0.03المستوى  .)1تتوافق هذه النتائج مع تقارير األبحاث التي أجريت على الجروح ذات المسببات المختلطة .على سبيل المثالZoellner et al. ,
 )(2007وجد  27أن متوسط مساحة سطح الجرح المغطاة بالقشور تقلص من  ٪63إلى  ٪34بعد ثالثة تغيرات في ضماد الجرح عند استخدام ضمادة هيدروجيل في الجروح المزمنة
(المستوى .)5
أفاد األفراد المصابون بإصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة بعدم وجود فرق بين ضمادة الهيدروجيل وضمادات الشاش المنقوعة بالمحلول الملحي إلدارة ألم الجرح أو
الرائحة الكريهة (المستوى .)1
 :14.7استخدام ضمادات ألجينات الكالسيوم إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة ذات اإلف ارزات المعتدلة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
هناك دليل من دراسات المستوى  1منخفضة ومتوسطة الجودة  29 28باإلضافة إلى أدلة إضافية منخفضة المستوى  30تشير إلى أن إصابات ضغط السماكة الكاملة المعالجة بضمادة
الجينات سيكون لها انخفاض أكبر في مساحة السطح والعمق مقارنة ببعض ضمادات الجروح المعاصرة األخرى .بعد ثمانية أسابيع من العالج باستخدام نظام خلع المالبس المتسلسل من
ألجينات الكالسيوم  /الغرواني المائي ,يمكن أن يكون تقليل مساحة سطح الجرح أكبر بنحو  ٪26من استخدام ضمادة غرواني مائي وحدها28. .
اعتبارات التنفيذ


اغسل ضمادة ألجينات الكالسيوم لتسهيل اإلزالة الكاملة لمادة الضمادة  22.قد تتسبب مادة الجينات المتبقية في حدوث إصابة محتملة إذا ظل المنتج في طبقة الجرح .قوة
الشد المنخفضة لضمادة ألجينات الكالسيوم الرطبة تجعلها غير مناسبة لالستخدام في مسالك الجيوب األنفية الضيقة( .رأي خبير) .ارجع إلى فصل الدليل اإلرشادي التطهير
واإلنضار لمزيد من المناقشة حول تطهير إصابة الضغط.



تتوفر ضمادات ألجينات الكالسيوم في شكل حبال أو صفائح .يعتمد االختيار على عمق وشكل ومستوى إفراز طبقة الجرح (رأي الخبراء).



تجنب استخدام ضمادات ألجينات الكالسيوم إذا كان سرير الجرح جاًفا (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
ألجينات الكالسيوم عبارة عن ضمادة ألجينات عالية االمتصاص مشتقة من األعشاب البحرية .تحافظ ضمادات الجينات على بيئة مكروية رطبة من الناحية الفسيولوجية تعزز الشفاء
تماما من
وتشكيل األنسجة الحبيبيةً .
غالبا ما يمكن ترك الضمادات الجينية على إصابة الضغط لعدة أيام ,وبالتالي تقليل تكرار تغييرات الضمادات .يجب إزالة ألياف الجينات المتبقية ً
طبقة الجرح.

في تجربة سريرية معشاة ,بيلمين وآخرون 28 )2002( .ذكرت أن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة غير المصابة لدى كبار السن (ن =  )110قد تم تقليل حجمها
متبوعا بضمادة غروانية مائي ألربعة أسابيع أسابيع بالمقارنة مع نظام الضمادات
ضمادا من الجينات لمدة أربعة أسابيع
إحصائيا باستخدام نظام الضماد الذي تضمن
بشكل ملحوظ
ً
ً
ً
الغروانية المائية وحدها لمدة ثمانية أسابيع .كان متوسط االختالف بين المجموعات في تقليل مساحة السطح  CI 10.62 ٪95( ٪26.5إلى ( )42.38المستوى  .)1في تجربة معشاة

أيضا أن متوسط وقت الشفاء قد انخفض في إصابات ضغط السماكة الكاملة (ن =  )92التي عولجت بضمادة ألجينات الكالسيوم
ذات شواهد ثانية ,صاغ وآخرون 29 )1996( .ذكر ً
انخفاضا بنسبة  ٪40على األقل في مساحة
مقارنة مع أولئك الذين تلقوا عجينة ديكسترانومير بسمك  3مم .في مجموعة ضماد ألجينات الكالسيوم ,حققت  ٪74من إصابات الضغط
ً
أيضا أسرع بشكل ملحوظ إلصابات الضغط المعالجة بألجينات الكالسيوم ( 3.54 ± 2.39سم 2
السطح ,مقارنة بـ  ٪42لمجموعة ديكسترانومير (ضغط =  .) 0.002كان معدل الشفاء ً

 /أسبوع مقابل  3.21 ± 0.27سم  / 2أسبوع ,ضغط =  .) 0.0001ومع ذلك ,لم تبلغ هذه التجربة عن نقطة نهاية اللتئام الجروح الكامل ,وكان هناك تناقص كبير في كال
المجموعتين ( ٪21في مجموعة الجينات و  ٪49في مجموعة ديكسترانومير) (المستوى  .)1في دراسة رصدية غير خاضعة للرقابة ,شهد األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط من
كبير في متوسط مساحة السطح بمرور الوقت .في
انخفاضا ًا
متبوعا بضمادة رغوية
الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة يتلقون العالج األولي لمدة  4إلى  6أسابيع مع ضماد ألجينات الكالسيوم
ً
ً

انخفاضا
أسبوعا ,انخفض متوسط مساحة السطح المطلقة من  7.5 ± 12.5سم  2إلى  5.2 ± 3.7سم ( 2الضغط < .)0.001في  4أسابيع ,حققت  ٪40من إصابات الضغط
12
ً
ً
أسبوعا ,كان  ٪75من إصابات الضغط متوسط مساحة السطح  ٪50أو أكثر( .مستوى .)4
طا في مساحة السطح بنسبة  ٪50على األقل ,وبحلول نهاية التجربة بعد 12
متوس ً
ً

في إحدى تجارب معشاة ذات شواهد أعاله ,صنف األفراد األلم أثناء إزالة ضمادة ألجينات الكالسيوم على أنها أقل بكثير مقارنة بإزالة ضمادة غرواني مائي (ضغط =  ) 0.03وصنف
المتخصصون في الصحة ألجينات الكالسيوم والغرويات المائية على أنها مكافئة فيما يتعلق بسهولة اإلزالة =  .)0.11ومع ذلك ,أجريت الدراسة في عام  2002وقد ال تعكس النتائج
بدقة المنتجات الموجودة في السوق اليوم ( 28المستوى .)1
ضمادات الجروح إلصابات الضغط مع اإلفرازات العالية
 :14.8استخدام الضمادات الرغوية (بما في ذلك البوليمرات المائية) للفئة  /المرحلة الثانية واصابات الضغط األكبر مع اإلف ارزات المتوسطة  /الثقيلة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
التوصية = )

ملخص الدليل
تحسينا في مقاييس التئام إصابات
هناك دليل من دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1وعدد من دراسات المستوى  4منخفضة الجودة  6,31,32تشير إلى أن الضمادات الرغوية تقدم
ً
الضغط 6,11,31 ,إدارة الجلد حول الجرح في إفراز الجرح  11,31في إصابات الضغط مع مستويات عالية من اإلف ارزات .يبدو أن اآلثار الضارة ضئيلة .تشير التقييمات من كل من

األفراد المصابين بإصابات الضغط  11والمهنيين الصحيين إلى أن الضمادات الرغوية من المحتمل أن تكون
اختيار مقبوًال لتضميد الجرح.
ًا
اعتبارات التنفيذ


يمكن استخدام ضماد الفوم الهالمي أو الهيدروبوليمر لمعالجة إصابات الضغط ذات النضح العالي (رأي الخبراء).



تجنب استخدام قطع صغيرة من الرغوة في إصابات ضغط التجويف (رأي الخبراء).



يجب استخدام الضمادات الحشو تحت الضمادات الرغوية في القرح العميقة لملء الفراغ الميت ومنع تراكم السوائل .قم بتعبئة تجويف الجرح برفق ,بما في ذلك حفر األنفاق
والتقويض (رأي الخبراء).



تشمل االستخدامات السريرية للضمادات الرغوية االستخدام كضمادة تغطية لتمديد وقت التآكل (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
تمتص الضمادات الرغوية إف ارزات الجرح من سرير الجرح .تنضح الفتيل الرغوي البسيط من فراش الجرح وتنقله إلى سطح ضمادة الجرح .تمتص الضمادات الرغوية المعقدة إف ارزات
بعيدا عن الجلد .تعمل ضمادات الرغوة الهالمية على التحكم في إف ارزات الجرح الزائدة وحماية الجلد المحيط من
الجرح عن طريق تشتيتها في جميع أنحاء ضمادة الجرح لالحتفاظ بها ً
بعيدا عن طبقة الجرح والجلد المحيط.
أيضا تبخر الرطوبة ,مما يسمح بمزيد من التصريف ً
التعرض المطول للجرح أو سوائل الجسم .تعزز الضمادات الرغوية ً

بيل وآخرون 11 )1997( .مقارنة الضمادة الرغوية الهالمية بغرواني مائي لتعزيز الشفاء وادارة اإلف ارزات في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة التي يقل قطرها عن 11
سم .خلص الباحثون
بناء على التصنيفات الشخصية لالمتصاص من المشاركين في الدراسة .ومع ذلك ,لم يكن هناك فرق كبير
إلى أن الضماد الرغوي يدير اإلف ارزات بشكل أكثر فاعلية ً
يوما (رغوة  ٪24مقابل غرواني مائي ( )٪16المستوى .)1
في النسبة المئوية إلصابات الضغط في كل مجموعة وصلت إلى التئام الجروح الكامل خالل فترة الدراسة التي استمرت ً 30

سوليوتيس واخرون  (2016) 6أجرت تجربة معشاة ذات شواهد (ن =  )100لمقارنة مجموعة من الضمادات الرغوية التئام الجروح الرطبة ,بما في ذلك الرغوة غير الطبية ,والرغوة
الفضية ,ورغوة سلفاديازين الفضية ورغوة اإليبوبروفين مع ضمادات الشاش في إدارة الفئة  /المرحلة الثالثة أو إصابات الضغط الرابع .كان إلصابات الضغط التي عولجت بضمادات
يوما ,ضغط =  ,) 0.0001وتطلبت تغييرات أقل في الضمادات مقارن ًة بتلك المعالجة بشاش عادي
يوما مقابل ً 2.21 5 ± 121.4
رغوية أوقات شفاء أسرع (ً 52.09 ± 85.56
(الضغط < .)0.0001في هذه الدراسة ,تم استخدام المحاليل المطهرة إلصابات الضغط التي أظهرت عالمات سريرية لعدوى الجروح الموضعية ,وكان لبعض الضمادات الرغوية
خصائص مضادة للميكروبات .قد تكون هذه العوامل المربكة قد أثرت على نتائج الدراسة (المستوى .)1
مشاركا يعانون من إصابات الضغط .تم
مشاركا يعانون من تقرحات مزمنة ناتجة عن مسببات متعددة ,بما في ذلك 1793
أبلغ ديهم والوال ( 31 )2005عن دراسة وصفية لـ 6693
ً
ً
تصنيف  ٪4.5من إصابات الضغط سطحية ,و  ٪49مصابة .تم التعامل مع إصابات الضغط بضماد رغوة هيدروليمر .في أربعة أسابيع ,كان هناك انخفاض بنسبة  ٪ 67في نصف
أسبوعا ,كان هناك انخفاض بنسبة  ٪87.5في نصف قطر الجرح ,مع شفاء  ٪58وتحسن  .٪43.9في 12
قطر القرحة .تم شفاء  ٪39من إصابات الضغط وتحسن  .٪56في 12
ً
أسبوعا ,كان  ٪3.8فقط من إصابات الضغط ذات أحجام إف ارزات متوسطة إلى كبيرة ,مقارنة بـ  ٪42.4عند بدء الدراسة (المستوى .)4
ً

باريش وآخرون 32 )2008( .أجرى دراسة رصدية صغيرة (العدد =  )23لمادة الصقة ,ضمادة رغوية هالمية تستخدم لعالج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية>  2سم 2
طفيفا ,و
يوما ,تم وصف  ٪4من إصابات الضغط على أنها ُشفيت ,و  ٪30تحسنوا بشكل ملحوظ ,و  ٪26أظهروا
تحسنا ً
ً
واصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة .في ً 28
 ٪4تعرضوا لتدهور طفيف و  ٪9تدهوروا بشكل ملحوظ .ارتبطت رغوة التبلور بتحسن بنسبة  ٪65في حالة الجلد حول الجرح ,مما يشير إلى اإلدارة الفعالة لإلف ارزات (المستوى .)4
في التحليل التلوي لثالث دراسات من المستوى  1كانت منخفضة الجودة ,ووكر وآخرون )2017( .حدد  33أن ضمادات الرغوة لم تكن أقل شأنا وال متفوقة على الضمادات الغروانية
المائية لتعزيز التئام إصابات الضغط كان الخطر النسبي للشفاء عند تطبيق ضمادة الرغوة  ٪95( 0.85المجال العددي للثقة [ المجال العددي للثقة  0.54إلى  ,1.34ضغط =
أيضا اختالف في األحداث الضائرة بين نوعي الضمادة (خطر نسبي = 0.88,
 ,)0.77التي لم تكن مختلفة
إحصائيا بشكل كبير عن استخدام ضمادة غرواني مائي  33.لم يكن هناك ً
ً
 ٪95المجال العددي للثقة  .37إلى  .)2.11كان االستفسار األولي لهذه المراجعة هو تأثير ضمادات الرغوة على الشفاء ,وتضمنت بعض الدراسات في التحليل التلوي إصابات الضغط

بمستويات إفراز منخفضة .أفاد تحليل تلوي آخر لكوكران لدراسات المستوى  1منخفضة الجودة أن الضمادات الرغوية كانت متفوقة على ضمادات الشاش المالحة للشفاء من إصابات
الضغط (خطر نسبي  ٪1.52, 95المجال العددي للثقة  1.03إلى  ,)2.26على الرغم من وجود يقين منخفض لهذه البينة34 .
وجد تقييم مقبولية الضمادات الرغوية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أن الضمادات الرغوية مصنفة بشكل أفضل بكثير من الضمادات الغروانية المائية (ضغط = ) 0.018
لقدرتها على التوافق مع الجسم وأسهل في اإلزالة (المستوى .)1
 :14.9استخدم ضمادات جروح فائقة االمتصاص ذات قدرة عالية على االمتصاص للتعامل مع إصابات الضغط الناتج عن النضح الشديد (قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية =
)

ملخص الدليل
هناك أدلة منخفضة المستوى من دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  35 4تشير إلى أن الضمادة فائقة االمتصاص مرتبطة بالتئام إصابات الضغط شديدة النضح .أفاد األفراد
الذين يعانون من إصابات الضغط عن تحسن في نوعية الحياة وتقليل األلم بنحو ثالث نقاط على مقياس من  11نقطة عند استخدام ضمادة فائقة االمتصاص .ال يوجد دليل على
األحداث الضائرة المحتملة أو المتطلبات من الموارد لتضميد الجرح.
اعتبارات التنفيذ


ال تستخدم ضمادات فائقة االمتصاص للجروح ذات اإلف ارزات الخفيفة إلى المعتدلة بسبب خطر جفاف سرير الجرح (رأي الخبراء).



تقييم السالمة الهيكلية للضمادة فائقة االمتصاص بانتظام للتأكد من أن الضمادة مناسبة لحجم اإلفراز( 36 .المستوى .)5

مناقشة األدلة
جنبا إلى جنب مع طبقات ألياف عالية االمتصاص من مواد
الضمادات فائقة االمتصاص عبارة عن ضمادات معقدة متعددة الطبقات توفر إما جودة شبه الصقة أو طبقة غير متماسكةً ,

مختلفة لديها قدرة متزايدة على امتصاص الرطوبة (على سبيل المثال ,السليلوز ,والقطن ,والحرير الصناعي أو جزيئات الهالم ) .تم تصميم الضمادات فائقة االمتصاص المتصاص
بعيدا عن الجلد لمنع النقع ,وتكسر الجلد ,والتشقق والتسرب 36 35.
كميات أكبر من إف ارزات الجرح أثناء حبس السائل ً

إن مجموعة األدلة على الضمادات فائقة االمتصاص إلدارة إصابات الضغط صغيرة ,على الرغم من وجود مجموعة أكبر من األدلة على استخدام هذه الضمادات في أنواع الجروح
األخرى  38 37.في إصابات الضغط ,يقتصر الدليل على دراسة حالة قام بها فان لين وآخرون 35 )2014( .باستخدام ضمادات فائقة االمتصاص في عينة مالئمة صغيرة من
المشاركين (ن =  )11مع إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة وتقرحات الساق الوريدية (ن =  .)20انخفض متوسط درجات أداة مقياس الضغط للشفاء من 11.05
أيضا مستويات األلم المصنفة من
عند خط األساس إلى  5.0خالل ثمانية أسابيع ,وكان هناك انخفاض متوسط في مساحة سطح الجرح من  15.27سم  2إلى  7.63سم  .2انخفضت ً
قبل المشاركين والتأثير االجتماعي السلبي لإلصابة بجرح خالل فترة الدراسة (المستوى .)4
ضمادات الجروح األساسية
توسعت أنواع ضمادات الجروح المعاصرة المتوفرة بسرعة في السنوات األخيرة .تم تصميم ضمادات الجروح الحديثة لزيادة التئام الجروح مع تعزيز راحة الفرد وتقليل الحاجة إلى تغييرات
ضمادات الجروح المتكررة .ومع ذلك ,فإن الوصول إلى منتجات تضميد الجروح الحديثة محدود في العديد من المناطق الجغرافية .ينبغي النظر في التوصيات الواردة في هذا القسم في
سياق المناطق الجغرافية التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى ضمادات الجروح الحديثة .قد ال تمثل هذه التوصيات أفضل الممارسات في نظام الرعاية الصحية حيث يمكن الوصول
نسبيا إلى ضمادات الجروح الحديثة.
ً
خيار( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )
 :14.10استخدم ضمادات شاش رطبة للحفاظ على بيئة جرح رطبة بشكل مناسب عندما ال تكون ضمادات الجرح المتقدمة ًا

ملخص الدليل
أشارت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  16-16إلى أن ضمادات الشاش الرطبة مرتبطة بالتئام إصابة الضغط الكامل ,على الرغم من أن الشفاء استغرق وقتًا أطول بنسبة ٪30

تقر ًيبا مقارنة بضمادات الجروح الحديثة (على سبيل المثال ,الغروانيات المائية والرغاوي) .فرق كبير في الشفاء بضمادة شاش رطبة مقارنة بالهيدروجيل ,مع معدالت شفاء تبلغ حوالي

 ٪66على مدى  10أسابيع في كال المجموعتين  15.لذلك ,يمكن أن تحقق ضمادات الجرح الرطبة الشفاء في غياب خيار ضماد متقدم للجروح .تم تصنيف ضمادات الشاش الرطب
تقدما ,وأشار تحليل اقتصادي منخفض الجودة إلى أن الحاجة إلى تغييرات الضمادات األكثر
من قبل األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط على أنها أقل راحة من الضمادات األكثر ً
ار ارتبطت بزيادة تكاليف استخدام ضمادة شاش رطبة.
تكرًا
اعتبارات التنفيذ


تجنب استخدام ضمادات الشاش الرطبة إلى الجافة .اليقظة مطلوبة في الحفاظ على رطوبة الضمادة وسرير الجرح عند استخدام ضمادات الشاش الرطبة (رأي الخبراء).



مراقبة الجرح والجلد حول الجرح من أجل النقع (رأي الخبراء).



النظر في استخدام أشكال مشربة من ضمادات الشاش لمنع تبخر الرطوبة (رأي الخبراء).



منسوجا بإحكام أكثر إلصابات الضغط مع الحد األدنى من اإلف ارزات (رأي الخبراء).
شاشا
شاشا غير محكم المنسوج إلصابات الضغط شديدة النضح واستخدم ً
استخدم ً
ً



عند ملء تجاويف إصابات الضغط العميقة ,قم بملء المساحة الميتة (بدالً من تغليفها بإحكام) بشكل غير محكم بشاش مبلل بمحلول ملحي لتجنب الضغط على طبقة
الجرح (رأي الخبراء).



استخدم شريط  /لفة شاش واحدة لملء الجروح العميقة .ال تستخدم ضمادات الشاش المتعددة ألن الشاش المحتفظ به في سرير الجرح يمكن أن يكون
مصدر للعدوى (رأي
ًا

الخبراء).
مناقشة األدلة

ضمادات الشاش مصنوعة من القطن أو األقمشة االصطناعية التي تمتص وتنفذ للماء وبخار الماء واألكسجين .تختلف الممارسة السريرية بشكل كبير فيما يتعلق بضمادات الشاش .أدت
زيادة معدالت العدوى ,وجزيئات الضمادات المحتجزة ,واأللم إلى تجنب المهنيين الصحيين استخدام ضمادات الشاش للجروح المزمنة المفتوحة مثل إصابات الضغط ,لصالح ضمادات
الجروح المتقدمة  40 ,39 ,16.بسبب الحاجة إلى تغييرات متكررة ,ثبت أن ضمادات الشاش مكلفة من حيث وقت وموارد المهنيين الصحيين (المستوى .)1
استخدم عدد من الدراسات الشاش الرطب كضماد مقارنة للفئة  /المرحلة الثانية واصابات الضغط األكبر 61516 .في تجربة معشاة ذات شواهد واحدة (تجربة سريرية معشاة) ,لم يكن
مختلفا بشكل كبير عن هيدروجيل لمعدالت الشفاء الكامل (ضغط = ( 0.92) ) 15المستوى  .)1ومع ذلك ,أظهرت تجربة معشاة ذات شواهد ثانية أن
الشاش المنقوع بمحلول ملحي
ً
تقدما كانت مرتبطة بمتوسط أوقات شفاء أسرع (ضغط =  ) 0.0001إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة مقارنة بضمادة الشاش
ضمادات رغوة التئام الجروح األكثر ً
طا بالحاجة
العادية (المستوى  .)1أُجريت معشاة ذات شواهد أخرى مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة أظهرت أنه مقارنة بضمادة هيدروجيل ,كان الشاش المالح مرتب ً
إلى مزيد من التنضير المتكرر (الضغط < )0.03وانخفاض أبطأ في حجم الجرح (الضغط <( 0.02) 16المستوى .)1

نظر ألن الدراسات  616تشير إلى إمكانية تحقيق التئام الجروح بشكل أسرع ,يجب أن توفر كتيب الوصفات إمكانية الوصول إلى خيارات تضميد الجروح الرطب الحديث ومع ذلك ,فإن
ًا
استخدام الشاش المشرب أو المبلل بمحلول ملحي أفضل من السماح للجرح بالجفاف .في حالة عدم وجود ضمادات حديثة للجروح ,يمكن استخدام الشاش الجاف ؛ رطب .أو مشربة

مهما لمنع تلف طبقة الجرح وتقليل آالم
بالبارافين أو الفازلين أو المطهرات أو عوامل أخرى .يتم تصنيع الشاش في نسج مختلفة وبأحجام مختلفة .يعد اختيار منتج الشاش األنسب ًا
أمر ً
الجرح وتجنب فقد المنتج في القرح الكبيرة والعميقة.
خيار( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )
 :14.11استخدم ضمادة شفافة كضمادة ثانوية عندما ال تكون ضمادات الجرح المتقدمة ًا

ملخص الدليل
دليال على أن معدالت الشفاء من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية بضماد ثانوي بغشاء شفاف لم تكن مختلفة بشكل
قدمت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى ً 2 1
كبير عن تلك عند استخدام ضمادة غرواني مائي .أظهرت التقييمات الذاتية من األفراد المصابين بإصابات الضغط والمهنيين الصحيين أن ضمادات الفيلم مفضلة على بعض ضمادات
مناسبا في
خيار
خيار منخفض التكلفة لعالج إصابات الضغط التي تعد ًا
الجروح األخرى من أجل الراحة والتوافق وسهولة اإلزالة والبقايا والقدرة على تقييم الجرح .تعتبر الضمادات الشفافة ًا
ً

بعض الحاالت السريرية.
اعتبارات التنفيذ


يمكن استخدام الضمادات ذات األغشية الشفافة من أجل اإلنضار الذاتي عندما ال يعاني الفرد من نقص المناعة .راجع فصل الدليل اإلرشادي التطهير واإلنضار للحصول
على إرشادات حول استخدام ضمادات الفيلم في تنضير الجرح (رأي الخبراء).



ال ينبغي استخدام ضمادات األفالم الشفافة كطبقة واجهة نسيجية إلصابات الضغط ذات اإلف ارزات المتوسطة أو الثقيلة (رأي الخبراء).



يمكن استخدام الضمادات الشفافة كضمادة ثانوية لتأمين حشوات الجرح (رأي الخبراء).



إزالة الضمادات الشفافة بعناية من الجلد لتقليل صدمة الجلد (رأي الخبراء).



ال ينبغي استخدام ضمادات الرقائق الشفافة فوق عوامل اإلنزيم أو الجل أو المراهم األنزيمية (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
تم تصميم ضمادات الفيلم في األصل لتغطية الجلد السليم فوق مواقع البزل في الوريد .تسمح شفافية هذه الضمادات بفحص الجلد تحتها 2 .ضمادات الفيلم السادة ال تمتص اإلف ارزات من
طبقة الجرح ؛ بشكل عام ,يتم استخدام ضمادة شفافة كضمادة ثانوية لتأمين الضمادة األولية التي تمأل فراش الجرح وتمتص اإلف ارزات.
في تجربة سريرية معشاة ,براون إتريس وآخرون  (2008) 2مقارنة المواد الغروانية المائية بضمادات األفالم التي تحتوي على وسادة ماصة إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية
يوما
واصابات الضغط الضحلة من الفئة  /المرحلة الثالثة .لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إصابات الضغط التي وصلت إلى الشفاء التام خالل فترة الدراسة البالغة ً 56
(ضغط =  ,) 0.96أو معدالت الشفاء (ضغط =  ) 0.65أو نقع الجلد حول الجرح (ضغط =  ) 0.27بين نظامي الضماد .صنفت التقييمات الذاتية من المهنيين الصحيين الذين

افقا (ضغط =  ) 0.026وأسهل في اإلزالة (الضغط < .)0.001صنف األفراد الذين
يستخدمون المنتجات ضمادة الفيلم على أنها أسهل في التطبيق (ضغط =  ,) 0.005وأكثر تو ً
يعانون من إصابات الضغط ضمادة الفيلم بأنها أكثر راحة (الضغط < .)0.001وخلص الباحثون إلى أنه يمكن استخدام ضمادات الرقائق إلصابات الضغط الضحل ( 2المستوى .)1
تعالج المبادئ التوجيهية لجمعية ممرضات استئصال الجرح والحمل ووكالة سياسة وبحوث الرعاية الصحية دور ضمادات األفالم في عملية التنضير الذاتي  41,42.كما هو موضح في
عادة باستخدام ضمادات الفيلم للسماح بمراقبة الجرح بسهولة.
الفصل التوجيهي التطهير واإلنضار ,يتم إجراء التنضير الذاتي ً
 :14.12النظر في األدلة واإلرشادات المتاحة حول استخدام ضمادات الموارد المحلية عند اختيار ضمادات الجروح في المناطق الجغرافية ذات الوصول المحدود إلى الموارد( .بيان
الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


يمكن الوصول إلى األدلة على ضمادات الجروح المحلية باستخدام قاعدة بيانات بحثية أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوصول إلى األدبيات الصحية في البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل (( )/ http: // www.who.int/hinari/en ,Hinariرأي خبير).

نقاش
محليا من أجل اتخاذ
ً يحتاج المهنيون الصحيون الذين يمارسون المهنة في المناطق المحدودة الموارد إلى تقييم مدى توافر المنتج ومراجعة الفعالية والمخاطر المحتملة للمنتجات المتاحة
 ضمادة44 , ضمادات أوراق الموز, ضمادات الجروح (على سبيل المثال43. خيارات مع المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين فيما يتعلق بمعالجة الجروح األنسب

.)5  إلخ) في جروح من مسببات مختلفة ويمكن استقراءها إلصابات الضغط (المستوى45 بطاطس
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ضمادات بيولوجية لعالج إصابات الضغط

المقدمة
بيولوجيا) .يمكن أن تتكون من:
تعمل الضمادات البيولوجية كغطاء واقي للجروح وقد تكون خلوية (تحتوي على خاليا حية) أو ال خلوية (خاملة
ً


المواد الحيوانية (األبقار أو الخنازير) (مثل الكوالجين)



خاليا اإلنسان (جلد الجثة)



المواد النباتية (السليلوز)



مواد اصطناعية (من صنع اإلنسان)



مركب من المواد (مثل الكوالجين والسليلوز المؤكسد المتجدد [)]ORC

تشمل الضمادات البيولوجية بدائل الجلد ,أو الطعوم الخارجية ,أو الطعم الخيفي ,أو ضمادات الكوالجين .تم إجراء غالبية األبحاث حول استخدام الضمادات البيولوجية في إصابات
الضغط على الضمادات القائمة على الكوالجين.
سؤال سريري
كان السؤال السريري الذي وجه تطوير هذا الفصل هو:


ما هي الضمادات البيولوجية الفعالة لدعم التئام إصابات الضغط؟

ضمادات كوالجين ماتريكس
تُشتق ضمادات الكوالجين في الغالب من جلد األبقار أو الخنازير أو الطيور الم َّ
صنعة في صفائح ومنصات ,وجزيئات ,وكهالم .الكوالجين هو بروتين تنتجه األرومات الليفية يعزز الحد
ُ
من نشاط األنزيم البروتيني بينما يشجع على تكوين األوعية ,والتشكل الظهاري والحبيبات أثناء عملية التئام الجروح .البروتياز مثل البروتينات المعدنية (مصفوفة ميتالوبروتياز المادة

الخاللية) واإليالستاز هي إنزيمات تكسر البروتينات إلى ببتيدات وأحماض أمينية .يؤدي عدم توازن البروتياز وأنواع األكسجين التفاعلية ومثبطات األنزيم البروتيني داخل البيئة الدقيقة
للجرح إلى تأخير عملية التئام الجروح .خالل المرحلة االلتهابية ,سيتم إنشاء حواجز ضد الكائنات الحية الدقيقة واألنسجة التالفة من خالل إجراءات مصفوفة ميتالوبروتياز المادة
الخاللية .2-4البروتياز المفرط يمكن أن يطيل مرحلة االلتهاب ,وبالتالي يمنع التقدم إلى المرحلة التكاثرية ويؤخر عملية التئام الجروح .عالوة على ذلك ,يعزز الكوالجين تكاثر الخاليا
الليفية الجلدية ,ويحفز هجرة الخلية ,ونمو قاع الشعيرات الدموية  5-3.هذه اإلجراءات تشجع نمو األنسجة السليمة في بيئة الجرح وتساعد في عملية اإلصالح .في الجروح المزمنة مثل
إصابات الضغط ,يقلل الكوالجين من مستوى اإليالستاز ,ويغير من مزمنة الجرح ويزيد من عملية الشفاء.
 :15.1ضع في اعتبارك وضع ضمادات الكوالجين على إصابات الضغط غير القابلة للشفاء لتحسين معدل الشفاء وتقليل عالمات وأعراض التهاب الجرح( .قوة الدليل = ب 1؛
قوة التوصية =)

ملخص الدليل
هناك دليل مباشر من دراسات المستوى  1منخفضة ومتوسطة وعالية الجودة تشير إلى أن ضمادات مصفوفة الكوالجين فعالة مثل ضمادات الجروح المعاصرة األخرى (مثل غرواني مائي
وهيدروبولمير ورغوة) في تعزيز الشفاء  8-6.في دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  9 ,1ضمادات مصفوفة الكوالجين تفوقت على ضمادات المصفوفة المائية في تحقيق
انخفاض في مساحة سطح إصابة الضغط وفي دراسات أخرى ,كانت مؤشرات التهاب الجرح أكثر مالءمة في إصابات الضغط المعالجة بالكوالجين 69 .أشارت الدراسات القديمة إلى أن
ضمادات مصفوفة الكوالجين تكلف أكثر مع فيما يتعلق بالمنتج والعمل من األنواع األخرى من ضمادات الجروح ؛  8ومع ذلك ,ال يتوفر تحليل التكلفة والعائد .يجب مراعاة توافر الموارد
أيضا مراعاة تفضيالت المريض (الكوالجين مشتق
ألن ضمادات مصفوفة الكوالجين قد تكون أكثر تكلفة من ضمادات الجروح المعاصرة األخرى  68و  /أو يصعب الوصول إليها .يجب ً
من المنتجات الحيوانية)

اعتبارات التنفيذ



ضمادات الكوالجين هي منتجات حيوانية  10وقد ال تكون مقبولة لجميع األفراد .تحقق من وصف المنتج لمزيد من المعلومات حول اشتقاقه وناقش تفضيالت العالج للفرد.
(رأي خبير).



ضمادات الكوالجين ليست مناسبة إلصابات الضغط مع الجفاف ( 11,12دليل غير مباشر).



الكوالجين يخلق بقايا هالم في سرير الجرح .إذا كانت بقايا الهالم مرئية ,يجب أن تظل ضمادة الكوالجين كما هي حتى مراجعة الضمادة التالية (بشكل عام كل يوم ثالث
أو بشكل متكرر أكثر للجروح ذات اإلف ارزات الثقيلة) ( 311رأي الخبراء واألدلة غير المباشرة).



تحسين قدرة الفرد على الشفاء من خالل معالجة الحالة التغذوية ,وادارة األمراض المصاحبة ,وتفريغ الضغط من خالل إعادة وضع واستخدام أسطح الدعم المناسبة (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
شخصا يعانون من إصابات الضغط وتم دمجهم بشكل عشوائي في مجموعتين:
في عام  ,2016تجربة عشوائية محكومة (تجربة سريرية معشاة ),كلويترز  (2016قام  9بتجنيد 33
ً
كبير في مساحة سطح
انخفاضا ًا
مصفوفة الكوالجين ( ORC /ن =  )23أو ضمادة رغوة ماصة للماء (ن =  .)10أظهرت إصابات الضغط التي عولجت بمصفوفة الكوالجين ORC /
ً
أيضا .مقارنة بخط األساس ,كان هناك انخفاض كبير في
الجرح مقارنة بمجموعة تضميد المائي ( ٪13 ± 65مقابل  ,٪11 ± 41الضغط < .)0.05تم استكشاف نشاط البروتياز ً

كبير مقارن ًة
تفاعل اإليالستاز في األيام  5و  14و  28و  42و  56لمجموعة ضمادات الكوالجين ORC ( /الضغط < 0.05للجميع) ,وكان هذا االنخفاض في نشاط اإليالستاز ًا
بالهيدروبولمير .مجموعة التضميد في اليوم الخامس واليوم  .14انخفض نشاط البالزمين بشكل ملحوظ في اليومين الخامس والرابع عشر إلصابات الضغط المعالجة بمصفوفة الكوالجين

 ORC /مقارنة بمجموعة التحكم (الضغط < 0.05لكليهما) ( 13المستوى .)1
ائيا لمقارنة ضمادة جرح الكوالجين بضمادة الجرح غرواني مائي .المشاركون (ن =  ,)65الذين تم تجنيدهم من  11دور رعاية المسنين,
ًا
جرومليتش واخرون  (2003) 8قدم
اختبار عشو ً

(حوالي  ٪80من المشاركين لديهم إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية و  ٪20من المشاركين لديهم إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة) .كان متوسط مدة إصابات الضغط
من  3إلى  6.5أسابيع .تم اختيار األفراد عشوائياً لتلقي ضمادات جرح الكوالجين التي تتكون من تطبيق محلول ملحي معقم ,رش الكوالجين في طبقة رقيقة متصلة فوق طبقة الجرح
وتطبيق الشاش (ن =  .)35تلقت المجموعة المقارنة ضمادة جرح غرواني مائي (ن =  .)35بعد ثمانية أسابيع من العالج ,ظهر أن ضمادة جرح الكوالجين كانت فعالة مثل ضمادة
الجرح الغرواني المائي في تحقيق التئام الجروح الكامل (متوسط الفرق  ٪1؛  ٪95المجال العددي للثقة [ المجال العددي للثقة  26إلى  ٪29؛ ضغط =  .) 0.893ومع ذلك ,أظهر

الر
يكيا مقابل الكوالجين  627دو ًا
تحليل التكلفة أن ضمادة جرح الكوالجين كانت أكثر تكلفة من ضمادة الجروح الغروانية المائية (متوسط التكلفة لكل مريض ,غرواني مائي  222دو ًا
الر أمر ً
أسبوعيا مقابل تدخلين في األسبوع لضمادات الجروح الغروانية المائية (المستوى .)1
يكيا في عام  .)2003تتطلب ضمادات جروح الكوالجين سبع تدخالت تمريض
ً
أمر ً

تلقى ثمانون
شخصا يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة إما ضمادة مصفوفة الكوالجين أو ضمادة فيسكوز رايون في تجربة عشوائية أخرى  7.تم تجفيف
ً
إصابات الضغط ومعالجتها بمضادات جرثومية موضعية حتى ال توجد عالمات عدوى موضعية قبل البدء في العالج .محاكمة المالبس .لم يكن هناك فرق كبير في النسبة المئوية
تماما في ستة أشهر ( ٪90مجموعة كوالجين مقابل  ٪70مجموعة تحكم ,ضغط =  .) 0.59تم اإلبالغ عن أن وقت الشفاء يكون أسرع إلصابات
إلصابات الضغط التي تم شفاؤها ً
أيضا
الضغط المعالجة بالكوالجين (من  2إلى  6أسابيع مقابل  2إلى  8أسابيع) ,وهذا أدى إلى فترة دخول أقصر في المستشفى لمجموعة مصفوفة الكوالجين .تحتاج مجموعة الكوالجين ً
إلى تغييرات أقل في ضمادات الجروح .على الرغم من أن هذا يشير إلى أن ضمادات مصفوفة الكوالجين قد تقلل من استخدام الموارد ,لم يتم إجراء تحليل للتكلفة (المستوى .)1

أظهر أحد التجارب المعشاة ذات الشواهد التجريبية التي أجريت على األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة لمدة أربعة أسابيع على األقل (ن =  )10أن
يوما من الضمادات اليومية الثانية ,تم شفاء
ضماد الجرح الكوالجين كان مرتب ً
طا بتأثير إيجابي كبير على تكوين األوعية (الضغط < )0.05مقارنة بضمادة الجرح الرغوية  .بعد ً 21
 ٪100من إصابات الضغط التي تم عالجها بضمادة الجروح بالكوالجين ,مقارنة بـ  ٪80تم عالجها بضمادة الجرح الرغوية  6.في نفس الدراسة 6 ,لوحظ أن ضمادة الكوالجين قد
تحتوي على بعض التأثير على تقليل عوامل االلتهاب .بعد سبعة أيام من العالج ,كان تركيز البروتينات المعدنية  )MMP-9( 9أقل في إصابات الضغط التي تم عالجها بضمادة
الكوالجين مقارنة بإصابات الضغط المعالجة بضمادة الجرح الرغوية (الضغط <( 0.04) 6المستوى .)2
تحتوي ضمادات الكوالجين المتوفرة على أنواع مختلفة من الكوالجين وتأتي الضمادات بتنسيقات مختلفة (على سبيل المثال جل مقابل صفيحة ضمادة مقابل جزيئات) 10 .أنواع مختلفة
من الكوالجين تجذب مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية مختلفة في الجرح ,وبالتالي قد يختلف التأثير البيولوجي ,على الرغم من المبادئ العامة الكامنة وراء التأثير  10أشكال مختلفة
من ضمادات الكوالجين هي في األساس اختيار لسهولة التطبيق ,على الرغم من أن الحجم األكبر لمسام الضمادة قد يسمح بتركيز أسرع من مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية داخل
الضمادة  10.استكشاف االختالفات المحتملة بين أنواع الكوالجين المختلفة وأنواع ضمادات الكوالجين المختلفة لم يتم إجراؤها في إصابات الضغط.
ضمادات بيولوجية أخرى

 تضميد الجرح ثنائي14  و, بما في ذلك ضمادات الجروح المشتقة من حمض الهيالورونيك,تتوفر بعض األدلة على أنواع أخرى من الضمادات البيولوجية لعالج إصابات الضغط
.حاليا لتقديم أي توصيات محددة
ً  حجم األدلة على تدخالت الضماد البيولوجي هذه غير كافية16.  وضمادة الغشاء األمنيوسي15 الطبقات للعالج بالخاليا
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عوامل النمو لعالج إصابات الضغط

المقدمة
يشمل دور عوامل النمو في األحداث الخلوية والكيميائية الحيوية التي تحدث أثناء التئام الجروح تنظيم تكاثر الخاليا والتمايز .أنواع مختلفة من عوامل النمو لها إجراءات مختلفة في
عملية التئام الجروح .عادة ما تحفز عوامل النمو على تكاثر العدالت والضامة والخاليا الكيراتينية ,وكلها نشطة في مراحل مختلفة من التئام الجروح 1 .تطوير منتجات عامل النمو
الخارجية إلدارة الجروح يعتمد على التوقعات بأن تطبيق هذه المستحضرات على سرير الجرح في الوقت المناسب سيزيد من معدالت الشفاء .تم تحديد خمس عائالت من عامل النمو
على أنها ذات أهمية في عمليات التئام الجروح12 :


عامل نمو البشرة



تحويل عامل النمو بيتا



عامل النمو المشتق من الصفيحات



عامل النمو مثل األنسولين



عامل نمو الخاليا الليفية.

سؤال سريري
كان السؤال السريري الذي وجه تطوير هذا الفصل هو:


ما هي عوامل النمو الفعالة لدعم الشفاء من إصابات الضغط؟

البالزما الغنية بالصفائح الدموية
أيضا بالبالزما المخصبة بالصفائح الدموية ,أو المركزة الغنية بالصفائح الدموية ,أو هالم الصفائح الدموية الذاتية التولد ,أو إطالق
تُعرف البالزما الغنية بالصفائح الدموية (ً )PRP
الصفائح الدموية .البالزما الغنية بالصفائح الدموية هي دم ذاتي يحتوي على تركيز عال من الصفائح الدموية وتركيز عال من عوامل النمو 2 .يتم استخدام البالزما الغنية بالصفائح
الدموية عن طريق وضع تركيزات فوقية فيزيولوجية الصفائح الدموية الذاتية في موقع تلف األنسجة .إلنشاء  ,PRPيتم سحب الدم من الفرد وطرده مركزًيا لفصل خاليا الدم الحمراء

والبيضاء ,مما يؤدي إلى تكوين بالزما تحتوي على تركيزات عالية من الصفائح الدموية  34.وعادة ما يتم إجراء عمليات طرد مركزي إضافية لتركيز الصفائح الدموية .الصفائح الدموية
باستخدام واحدة من العديد من العمليات الكيميائية المختلفة التي تعزز التحلل الفيزيائي من خالل تمزق أغشية الخاليا (ناهضات الصفائح الدموية)  4.يتم تطبيق هالم البالزما الناتج
على الجرح.
 :16.1ضع في اعتبارك استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية لتعزيز الشفاء من إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تأتي األدلة الداعمة لهذه التوصية من دراستين منخفضتين المستوى  56 1تشيران إلى أن تطبيق البالزما الغنية بالصفائح الدموية فعال في دعم التئام إصابات الضغط .مقارن ًة بالعالج
تماما بمعدالت أسرع بكثير بعد ما بين أسبوعين وسبعة أسابيع من العالج  5,6.عند تطبيق
الوهمي أو الرعاية القياسية ,فإن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة تلتئم ً
تطبيقين من البالزما الغنية بالصفائح الدموية ,كانت معدالت الشفاء الكاملة أعلى بنسبة  ٪30مقارنة  5أظهرت دراسات المستوى األول منخفض الجودة  56ودراسات المستوى األدنى
أيضا بتخفيضات في مساحة سطح الجرح ,وتحسينات في نوع األنسجة وتحسين النتائج على مقياس الضغط للشفاء بعد
 10-7أن تطبيق البالزما الغنية بالصفائح الدموية كان مرتب ً
طا ً
اثنين أسابيع وشهر واحد .كانت التحسينات في مقاييس النتائج األخرى أقل جوهرية من تلك التي شوهدت للشفاء الكامل إلصابة الضغط .تم اإلبالغ عن الخطر النسبي ( )RRللتأثير
الضار الذي يحدث بعد تطبيق البالزما الغنية بالصفائح الدموية على أي نوع من الجرح على أنه  ( 0.44المجال العددي للثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  0.05إلى  ,3.85ضغط
=  0.46), 3مما يشير إلى أن التأثيرات غير المرغوب فيها ربما ليست كبيرة  .ال توجد معلومات متاحة عن فعالية التكلفة ؛ ومع ذلك ,عادة ما يتم تصنيع البالزما الغنية بالصفائح
الدموية في إعدادات المختبر وتتطلب فنيين مهرة وموارد متخصصة من المحتمل أن تكون محدودة في معظم البيئات السريرية.
اعتبارات التنفيذ



يجب تحضير البالزما الغنية بالصفائح الدموية باستخدام بروتوكوالت معيارية من قبل المهنيين الصحيين الذين تلقوا التدريب المناسب ( 4رأي الخبراء).



ال ينبغي استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية في إصابات الضغط المصابة( .رأي خبير).



قبل تطبيق البالزما الغنية بالصفائح الدموية ,يجب تحضير سرير الجرح باستخدام التطهير واإلنضار ( 5المستوى .)1



تحسين قدرة الفرد على الشفاء من خالل معالجة الحالة التغذوية ,وادارة األمراض المصاحبة ,وتفريغ الضغط من خالل إعادة وضع واستخدام أسطح الدعم المناسبة (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
يمكن إعداد البالزما الغنية بالصفائح الدموية باستخدام مجموعة من البروتوكوالت المختلفة ,بما في ذلك المجموعات المتاحة تجارًيا في بعض المناطق الجغرافية  4.التجارب المعشاة

ذات الشواهد (تجربة سريرية معشاة )sوالتجارب غير العشوائية التي تم اإلبالغ عنها أدناه جميع عينات الدم الذاتية المستخدمة ,والتي تم سحبها باستخدام مضاد التخثر (على سبيل
المثال ,سترات الصوديوم 5,6 ,أو سترات الفوسفات الدكستروز األدينين  )910وطردها لمدة  8دقائق  10 ,5دقائق 910 ,أو  15دقيقة .المنشط في جميع التجارب المعشاة ذات
الشواهد  10 9 6 5.تم اقتراح أن طريقة تحضير البالزما الغنية بالصفائح الدموية ,بما في ذلك حجم الدم الكامل المستخدم وعدد وسرعة دوران الطرد المركزي ,تؤثر على تركيز البالزما
الغنية بالصفائح الدموية ,مما قد يساهم في فعالية المنتج النهائي .ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن هذه العوامل بالتفصيل الكافي في تجارب إصابة ضغط البالزما الغنية بالصفائح الدموية
لتقييمها.
مهما .قدمت األدبيات إرشادات محدودة حول اختيار الوقت المناسب لتطبيق .PRP
ًا
نظر ألن عوامل النمو تحفز عمليات التئام الجروح المختلفة ,فقد يكون توقيت تطبيقها على الجرح ً
الدراسات التي أبلغت عن استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية أجريت بشكل عام في إصابات الضغط المزمنة  12-8,10-5.ركزت إحدى الدراسات على إصابات الضغط التي
أظهرت عالمات سريرية لعدوى الجرح الموضعية .مرتين أسبوعيا 7910 ,ثالثة طلبات على مدى سبعة أسابيع 6 ,طلبات يومية12 .
تم إجراء اختبار تجربة سريرية معشاة (ن =  6 )320في إصابات ضغط مزمنة (أكثر من ستة أشهر) والتي قارنت بين نوعين مختلفين من البالزما الغنية بالصفائح الدموية سجلت
تماما في
معدالت شفاء كاملة تقارب  .٪50في المجموعة التي تلقت  PRPباإلضافة إلى هيدروجين الجيالتين ,كان التئام الجروح الكامل في سبعة أسابيع  ,٪51.8مع  ٪20تلتئم ً
أسبوع واحد و  ٪30تلتئم خالل أربعة أسابيع .في المجموعة المقارنة التي تلقت مرهم البالزما الغنية بالصفائح الدموية باإلضافة إلى الكوالجين ,كان معدل الشفاء في سبعة أسابيع
أيضا عن تحليل للسالمة حيث لم تُنسب أي أحداث سلبية كبيرة إلى العالج باستخدام
 ,٪53.75مع شفاء  ٪35في أسبوع واحد و  ٪40شفاء في أربعة أسابيع .أبلغت هذه الدراسة ً
وهميا أو رعاية قياسية للجروح (المستوى .)1
 .PRPولم تتضمن الدراسة مجموعة تتلقى
عالجا ً
ً

في تجربة معشاة ذات شواهد غير معماة ,تمت مقارنة  5أنظمة مختلفة تتضمن البالزما الغنية بالصفائح الدموية مع العالج القياسي (ضماد هيدروجيل سائل) على  124إصابات ضغط
من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة .بعد التطهير والتنضير ,تم وضع هالم البالزما الغنية بالصفائح الدموية إما مرة واحدة في اليوم صفر أو في اليوم صفر واليوم  15قبل تطبيق العالج
القياسي .تلقت المجموعة التجريبية الثالثة البالزما الغنية بالصفائح الدموية باالشتراك مع حمض الهيالورونيك والعالج القياسي .بالمقارنة مع العالج القياسي ( ,)٪0كانت هناك تحسينات
كبيرة في النسبة المئوية إلصابات الضغط التي وصلت إلى الشفاء التام بحلول اليوم  36في إصابات الضغط التي تتلقى البالزما الغنية بالصفائح الدموية في اليوم صفر ( ,٪8ضغط
=  ,) 0.023أولئك الذين يتلقون طلبي البالزما الغنية بالصفائح الدموية  ,٪( 32ضغط =  ) 0.001و البالزما الغنية بالصفائح الدموية باإلضافة إلى حمض الهيالورونيك (,٪37.5
ظا بنسبة مئوية أفضل في مساحة سطح الجرح ,ولم تحدث أي أحداث سلبية (المستوى .)1
أيضا
انخفاضا ملحو ً
ً
الضغط < .)0.001أظهرت جميع المجموعات التجريبية ً
تمت مقارنة فعالية ضمادة البالزما الغنية بالصفائح الدموية في تقليل العدوى وتعزيز الشفاء بضمادة الشاش المالحة 9,10 .المشاركون (عدد =  )25في الدراسة يعانون من إصابة في
النخاع الشوكي ( )SCIواثنان على األقل من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الضغط الرابع إصابات .تم تصنيف جميع إصابات الضغط في المجموعة التجريبية البالزما الغنية بالصفائح
الدموية إلى الفئة  /المرحلة الرابعة ,بينما كانت اإلصابات في المجموعة الضابطة من الفئة  /المرحلة الثانية إلى إصابات الضغط الرابعة .تم تغيير الضمادات مرتين أسبوعياً ,مع تقييم
أسبوعي للجرح لمدة خمسة أسابيع 910 .في خمسة أسابيع ,كانت إصابات الضغط المعالجة بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية أقل عرضة لالستعمار الخطير ,كما تم قياسها بواسطة
طا في مساحة سطح الجرح
مسحة الجرح المزروعة ( ٪24مقابل  ,٪76ضغط =  0.006) .9أظهرت إصابات الضغط التي عولجت بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية
انخفاضا متوس ً
ً
مقارنة بخط األساس (الضغط < )0.001ولكن تلك الموجودة في المجموعة الضابطة لم يكن لها أي تغيير كبير .لتحسين الحالة ,مقارنة بـ  ٪68من مجموعة التحكم ( 10المستوى .)2

أيضا في سلسلتين من الحاالت  7,8أظهر كالهما تحسينات في مساحة سطح الجرح وحجم الجرح ,وتقليل مناطق الجيوب األنفية /
تم استخدام هالم البالزما الغني بالصفائح الدموية ً

الجيوب األنفية بعد أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من العالج (المستوى  .)4أبلغت سلسلة حاالت ثالثة عن استخدام  PRPالمطبق مباشرة على ناسور إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة
الثالثة مباشرة قبل اإلغالق الجراحي للقرحة .أكد التصوير اإلغالق الكامل للناسور في ثالثة أسابيع (المستوى .)4

على الرغم من أن الدراسات المذكورة أعاله لم تقدم إشارة إلى تكلفة العالج أو أي تحليالت اقتصادية ,تعتبر مجموعات البالزما الغنية بالصفائح الدموية التجارية مكلفة ؛  4وقت
التحضير أطول بكثير من الضمادات والعوامل الموضعية األخرى ؛ والتدريب المحدد مطلوب إلعداد وادارة البالزما الغنية بالصفائح الدموية .من المحتمل أن تقلل هذه العوامل من جدوى
استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية في العديد من البيئات السريرية.
عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية المؤتلف
تم استخدام تقنية حمض الديوكسي ريبونوكلييك المؤتلف ( )DNAإلنتاج عامل نمو مشتق من الصفائح الدموية البشرية المؤتلف ( rPDGFأو  rPDGF-BBأو .)rhPDGF-BB
يتوفر عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية كمنتج تجاري للجروح الموضعية ,جيل بيكابرمين.
 :16.2النظر في تطبيق عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية لتعزيز الشفاء في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
أظهرت دراسة عالية الجودة من المستوى األول أن إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة قد وصلت إلى الشفاء التام بنسبة  ٪23باستخدام جيل البيكابليرمين . 12قدمت
دراسات المستوى  1منخفضة الجودة دليالً على انخفاض أكبر بكثير في عمق إصابة الضغط المرتبط بجل جيل البيكابليرمين , 1314على الرغم من تم خلط النتائج لمقاييس حجم
بناء على النتائج السريرية من دراسة عالية الجودة من المستوى  1أن عالج إصابة ضغط واحدة يتطلب ما يقرب من ثالثة
الجرح  15-13.قدر تحليل اقتصادي عالي الجودة ً 16
يكيا للحصول على أسبوع إضافي خال من إصابات
شهر ,سيحتاج األفراد إلى دفع  298دو ًا
الر لكل أنبوب .على مدار ً 12ا
أنابيب من هالم جيل البيكابليرمين بتكلفة  920دو ًا
الر أمر ً
الضغط باستخدام جيل البيكابليرمين مقارنة بالعالج الوهمي 16.

اعتبارات التنفيذ


قم بإعداد سرير الجرح بالتنضير وتأكد من أن إصابة الضغط خالية من العدوى قبل التطبيق ( 14 ,13المستوى .)1



تحسين قدرة الفرد على الشفاء من خالل معالجة الحالة التغذوية ,وادارة األمراض المصاحبة ,وتفريغ الضغط من خالل إعادة وضع واستخدام أسطح الدعم المناسبة (رأي
الخبراء).

مناقشة األدلة
أفادت ثالث دراسات إكلينيكية عن تحسن ملحوظ في الشفاء من إصابات الضغط المعالجة بـ جيل البيكابليرمين ..12-15جميع التجارب عبارة عن دراسات صغيرة أجريت منذ أكثر من
عاما ؛ ال شيء يقدم مقارنة بين جيل البيكابليرمين وضمادات الجروح المعاصرة .تم إجراء المزيد من األبحاث في جروح مسببات أخرى.
ً 20
مشاركا (عدد =  )124مصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو
في تجربة سريرية معشاة متعددة المراكز ومزدوجة التعمية أجراها ريس وآخرون .)1999( .تم عالج 12
ً
يوميا أو
الرابعة باستخدام جيل البيكابليرمين ( )rPDGFبجرعات إما  100بيكوغرام  /غرام أو  300بيكوغرام  /غرام .عولجت مجموعتان من المجموعة الضابطة بهالم وهمي (إما ً

يوميا) .كانت إصابات الضغط التي عولجت بـ جيل البيكابليرمين أكثر احتمالية لتحقيق الشفاء التام مقارنة مع أولئك الذين عولجوا بالهالم الوهمي (هالم الدواء الوهمي  ٪0؛ 100
مرتين ً

أيضا لنقاط التئام الجروح األخرى بما في ذلك متوسط حجم
بيكوغرام  /غرام يومياً  ,٪23ع =  0.005؛  300بيكوغرام  /غرام يومياً  ,٪19ع =  .)0.008تم تحقيق نتائج مهمة ً
إصابة الضغط النسبي (المستوى  .)1استخدم التحليل االقتصادي الثانوي للمواد الهالمية جيل البيكابليرمين بيانات من مجموعتين من المجموعات المعشاة في ريس وآخرون.

()1999دراسة ( 12بيكابرمين جل  100ميكروجرام  /جرام يوميا وهمي يوميا) .أخذ التحليل في االعتبار تكاليف العالج المباشرة بما في ذلك الجل والشاش المالح ووقت التمريض
يكيا
يكيا لجل البيكابرمين و  1,297دو ًا
وتعويضات الطبيب ,وكلها محسوبة بالدوالر األمريكي في عام  .2016ووجدت الدراسة أن تكاليف العالج الفعلية كانت  3827دو ًا
الر أمر ً
الر أمر ً
أسبوعا أظهر أن تكلفة أسبوع إضافي مع إصابة ضغط ملتئمة
للهالم الوهمي .نموذج ماركوف الذي اعتبر حالة اإلصابة بالضغط أو الشفاء التام أو الشفاء بنسبة  ٪90على مدار 52
ً

يكيا ٪ .إصابة ضغط ملتئمة كانت  150دوالر أمريكي 16.
يكيا ,وتكلفة أسبوع إضافي واحد مع  90دو ًا
كانت  298دو ًا
الر أمر ً
الر أمر ً

يوما إلصابات الضغط
أظهر تجربة سريرية معشاة مزدوج التعمية آخر ( )n = 20تفوق جيل البيكابليرمين  100بيكوغرام  /غرام في تحقيق انخفاض في عمق الجرح عند متابعة ً 29
شهر مقارن ًة بالهالم الوهمي ( ٪7.4 ± 14.1من عمق اليوم  0مقابل  ٪6.7 ± 34.9من عمق اليوم  ,0الضغط < .)0.05ومع
من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة لمدة تصل إلى ً 67ا

ذلك ,لم تكن النتائج مهمة لتقليل حجم الجرح (المستوى )1

) وضمادات الشاش المنقوعة15 =  مل من جيل البيكابليرمين المائي (العدد/  جزء من الغرام100 ) ؛12 =  مل جيل البيكابليرمين مائي (العدد/  بيكوغرام300  مقارنة15موستو
.) 0.056 = يوما مقارنة بالضمادات المالحة (ضغط
ً 29  ارتبط جيل البيكابليرمين بانخفاض حجم الجرح بعد.) في تجربة سريرية معشاة متعدد المراكز14 = بالمحلول الملحي (العدد
 لمجموعة فرعية من17  في تحليل ثانوي.)1 ) والتي ربما أثرت على النتائج (المستوى11 =  كانت هذه الدراسة صغيرة وكان لديها نسبة تسرب عالية من المشاركين (ن,ومع ذلك
2.81(  أظهرت التحليالت المعملية زيادة كبيرة في محتوى الخاليا الليفية في إصابات الضغط المعالجة بـ جيل البيكابليرمين مقارن ًة بالدواء الوهمي,)20 = المشاركين في هذه التجربة (ن
. ) لم يتم اإلبالغ عن عملية اختيار المشاركين لهذا التحليل الثانوي0.01<  الضغط,0.24 ± 2.05  مقابل0.17 ±
عوامل النمو األخرى
 فعالية مجموعة من18 )61 =  قيمت إحدى التجارب المعشاة ذات الشواهد (ن, على سبيل المثال.تتوفر بعض الدراسات حول أنواع أخرى من عوامل النمو لعالج إصابات الضغط
 لعالج إصابات/ ) وحده والتسلسلbFGF(  وعامل نمو األرومة الليفية األساسي,) وحدهGM-CSF( عالجات عامل النمو بما في ذلك عامل تحفيز مستعمرة الخاليا المحببة الضامة
 على األقل في حجم٪85  انخفاض بنسبة, المرحلة الثالثة أو الرابعة واإلبالغ عن نتائج مواتية وذات داللة إحصائية لبعض مقاييس التئام الجروح (على سبيل المثال/ الضغط من الفئة
) في ثالث جرعات لشفاء إصابات الضغط ولكن لم تجد فرًقاIL-1p(  بيتا1-  إلنترلوكين19 )26 =  تم إجراء تحقيقات معشاة ذات شواهد صغيرة أخرى (ن.)1  (المستوى18 )الجرح
.)1 كبير مقارنة بالدواء الوهمي في تقليل حجم الجرح (المستوى
ًا
حجم األدلة على عوامل النمو األخرى لشفاء إصابات الضغط غير كاف لتحديد أي شيء محدد
. عوامل النمو لديها المزيد من األبحاث التي تدعم استخدامها في أنواع الجروح بخالف إصابات الضغط.التوصيات
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عوامل بيولوجية

المقدمة
محددا لطبقة الجرح ,بما في ذلك األكسجين عن طريق الضغط اإليجابي (الضغط العالي أو فوق الغالف الجوي) والموجات الكهرومغناطيسية
عالجا
توفر العوامل الفيزيائية الحيوية
ً
ً

والصوتية والطاقة الميكانيكية.

األشكال الشائعة للعوامل الفيزيائية الحيوية
الجدول  :21.1أشكال العوامل الفيزيائية الحيوية
الفئة

عوامل بيوفيزيائية

المجال الكهرومغناطيسي

التحفيز الكهربائي
المجاالت الكهرومغناطيسية
طاقة تردد الراديو النبضي

العالج بالضوء :الليزر ,األشعة تحت الحمراء ,األشعة فوق البنفسجية ,الصمام الثنائي الباعث للضوء

صوتي

الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال كيلوهرتز
الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد كيلوهرتز
الموجات فوق الصوتية عالية التردد ميغاهرتز

ميكانيكي  /حركي

تحت الغالف الجوي :عالج الجروح بالضغط السلبي ,الشفط ,التوتر
الحركة :الدوامة ,غسيل نابض ,اهتزاز
الغالف :األكسجين الموضعي للعالج باألكسجين عالي الضغط

الطيف الكهرومغناطيسي ( )EMSهو مصدر للطاقة يؤثر على األنظمة الحية .يتألف نظام الطيف الكهرومغناطيسي من األشعة تحت الحمراء (اإلشعاع الحراري) واألشعة فوق
البنفسجية (الضوء غير المرئي) والليزر (الضوء المتماسك وأحادي اللون) والتحفيز الكهربائي  /الكهرومغناطيسي .تختلف الطرائق المختلفة لطاقة الطيف الكهرومغناطيسي عن بعضها
وغالبا ما تتداخل مع المناطق المجاورة لنظام الطيف الكهرومغناطيسي.
البعض فقط في الطول الموجي أو التردد,
ً
معا .يمكن تغيير خصائص
دائما ً
المجاالت الكهربائية والمغناطيسية هما من الخصائص المكونة لإلشعاع الكهرومغناطيسي التي تنتقل بشكل عمودي على بعضها البعض وتكون موجودة ً
هذين الحقلين من خالل تصميم الجهاز بحيث يكون أحدهما هو المسيطر .تشير الدراسات في المختبر  12إلى أن التحفيز الكهربائي ( )ESوالمجاالت الكهرومغناطيسية ( )EMFتحفز
استجابات فسيولوجية مماثلة مهمة اللتئام الجروح ؛ ومع ذلك ,هناك فروق كافية بين االثنين لتصنيفها وتقييمها بشكل مستقل.
تشمل األشكال األخرى للطاقة الفيزيائية الحيوية التي تمت دراستها في إدارة إصابات الضغط ,الطاقة الصوتية والميكانيكية والحركية .توفر بعض أجهزة التوصيل أكثر من شكل واحد من
أشكال الطاقة الفيزيائية الحيوية .على سبيل المثال ,ترسل أجهزة الموجات فوق الصوتية ميغا هرتز ( )MHzوكيلو هرتز ( )kHzعلى التوالي الموجات الصوتية (الصوتية) ذات التردد
العالي والمنخفض والطاقة الحركية (موجات الضغط).
عالج الجرح بالضغط السلبي هو عالج شائع االستخدام يتم من خالله الضغط السلبي (فراغ) على سرير الجرح من خالل ضمادة في بيئة مغلقة 3 ,مما يعزز إزالة الوذمة الفضائية
الثالثة.
في حالة استخدامها ,يجب توصيل الطاقات الفيزيائية الحيوية باستخدام األجهزة الطبية التي تلبي المتطلبات الفنية والقانونية المحلية وبما يتناسب مع صحة الفرد وحالة الجرح .يجب أن
يتم توجيه استخدام العوامل الفيزيائية الحيوية من قبل وتحت إشراف  /إدارة أخصائي صحي مرخص بشكل مناسب تلقى تعليمه وتدريبه على طرق االختيار والتطبيق والمراقبة اآلمنة
والفعالة.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:



هل التحفيز الكهربائي تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل العالج بالمجال الكهرومغناطيسي تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل طاقة الترددات الراديوية النبضية تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل العالج بالضوء تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل العالج بالموجات فوق الصوتية (التردد المنخفض ,التردد العالي ,غير اللمس) هو تدخل فعال لعالج إصابات الضغط؟



هل العالج تحت الغالف الجوي (مثل عالج الجروح بالضغط السلبي ,والشفط ,والشد) تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل العالج الحركي (مثل الدوامة ,الغسل النابض ,االهتزاز) هو تدخل فعال لعالج إصابات الضغط؟



هل العالج الجوي (مثل العالج باألكسجين عالي الضغط ,العالج باألكسجين الموضعي) هو تدخل فعال في عالج إصابات الضغط؟



هل هناك عوامل بيوفيزيائية أخرى فعالة في عالج إصابات الضغط؟



هل أي عوامل فيزيائية حيوية فعالة في منع إصابات الضغط؟

التحفيز الكهربائي
التحفيز الكهربائي المباشر والتيار النبضي
يستخدم التحفيز الكهربائي ( )ESلعالج الجروح السعات الحسية للتيار المباشر ( )DCوالتيار النبضي ( ,)PCأو التحفيز الكهربائي الحسي عند عتبة أقل من تقلص العضالت .يستخدم
التحفيز الكهربائي التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد أو التيار النبضي أحادي الطور منخفض الجهد ( ,)LVMPCأو التيار النبضي ثنائي الطور منخفض الجهد (.)LVBPC
التيار المباشر هو التدفق المستمر أحادي االتجاه للجسيمات المشحونة .يتم تطبيق التيار الكهربائي المباشر المباشر بكثافة تحت حسية ال تزيد عن  1مللي أمبير (عادة من  20باسكال
إيجابيا على التئام إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة
تأثير
إلى  600باسكال) .على الرغم من أن تجربة مبكرة  6على التحفيز الكهربائي على المستوى دون الحسي الحظت ًا
ً

حاليا دليل علمي للتوصية به التحفيز الكهربائي على مستوى تحت الحسية
والرابعة ,إال أن التجارب الالحقة فشلت في إظهار أي تأثير أو أسفرت عن نتائج غامضة  9-7.ال يوجد ً
لعالج إصابات الضغط وركزت األبحاث المعاصرة على فوائد الشفاء المحتملة التي تم تحقيقها باستخدام التحفيز الكهربائي بكثافة حسية.

التحفيز الكهربائي أحادي الطور وثنائي الطور
التيار النبضي هو تدفق أحادي االتجاه (تيار نبضي أحادي الطور) أو ثنائي االتجاه (تيار نبضي ثنائي الطور) لإللكترونات أو األيونات حيث يتم فصل كل نبضة بفترة بدون تدفق
بعيدا عن الخط المتساوي الكهربي ,وتعود إلى خط الصفر بعد فترة محدودة ,والتي تشكل مدة النبض .تتضمن
جدا للجسيمات الكهربائية ً
تيار .تمثل النبضة أحادية الطور حركة قصيرة ً
أشكال موجة التيار النبضي أحادي الطور األشكال الموجية المستطيلة أو المربعة لـ التيار النبضي أحادي الطور منخفض الجهد واألشكال الموجية ثنائية الذروة لـ التيار النبضي أحادي

جدا (عادة ما بين  50و  ,)200وال تسبب تغيرات في درجة الحموضة يمكن
الطور عالي الجهد .مدة النبضات ذات الجهد المنخفض والجهد العالي المستخدمة في عالج الجروح قصيرة ً

أن تكون ضارة باألنسجة.

شكل الموجة للتيار النبضي ثنائي الطور ثنائي االتجاه ويتكون من مرحلتين .تغادر إحدى الطور الخط الكهروضوئي ,وعند عودته إلى خط األساس ,تترك المرحلة الثانية الخط الكهربي
في االتجاه المعاكس .قد تكون أشكال الموجة ثنائية الطور غير متماثلة أو متناظرة حول الخط الكهروضوئي .عند تطبيق تيار ثنائي الطور ,يكون خطر تلف األنسجة الكهروكيميائية
منخفضا بسبب نقص التغيرات الكهروكيميائية في األنسجة.
ً
التحفيز الكهربائي األنودي والكاثودي
األقطاب الكهربائية (األنود والكاثود) هي العناصر الموصلة للدائرة الكهربائية التي توصل التحفيز الكهربائي إلى أنسجة الجرح .القطب الموجب هو قطب موجب يجذب الجسيمات
الكهربائية ذات االستقطاب السلبي (األنيونات) ,مما يخلق بيئة حمضية .الكاثود هو قطب سالب تتدفق فيه جزيئات كهربائية موجبة الشحنة (كاتيونات) ,مكونة بيئة قلوية .عند استخدام
التيار الكهربائي أحادي الطور لعالج إصابة الضغط ,يتم وضع قطب المعالجة على سطح الجرح ويتم تطبيق القطب الذي يغلق الدائرة الكهربائية على الجلد السليم على بعد  15سم
على األقل من حافة الجرح.
إحصائيا في نتائج الشفاء بين القطب السالب فقط أو القطب السالب الكاثود 4 ,وبالتالي فإن اختيار القطب العالجي يعتمد على مرحلة
تشير الدالئل الحديثة إلى عدم وجود فرق معتد به
ً
التئام الجروح وأهداف العناية بالجروح .تظهر الدراسات أن التيارات الكهربائية تزيد من تخليق أكسيد النيتريك في بطانة األوعية الدموية ,مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم .يمكن أن يمنع
أيضا نشاط السيتوكينات المؤيدة لاللتهابات ويزيد من تخليق السيتوكينات المضادة لاللتهابات وعوامل النمو .يمكن أن يحفز التيار الكهربائي أحادي الطور هجرة الخاليا
التيار الكهربائي ً

المهمة في عملية الشفاء .تسهل التحفيز الكهربائي الخاليا المشاركة في المرحلة االلتهابية من التئام الجروح ,بينما تعزز الكاثودات التحفيز الكهربائي للتكاثر الخلوي 4,5 .يمكن لكل من
األنود والكاثود تحفيز العمليات الخلوية التي تعزز نمو األوعية الدموية.
 :17.1إدارة التحفيز الكهربائي للتيار النبضي لتسهيل التئام الجروح في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة( .قوة
الدليل = أ ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
كان هناك دليل ثابت من ثماني دراسات من المستوى  1ذات جودة عالية و  510-4جودة متوسطة " 13وجودة منخفضة  15-14على أن تطبيق التحفيز الكهربائي على إصابات
الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة لمدة تتراوح بين أسبوعين وثمانية أسابيع يرتبط بـ انخفاض أكبر في مساحة سطح الجرح من العالج الوهمي  15-5-4أو العناية بالجروح
القياسية  13-10.أفادت الدراسات عن انخفاض نسبي في مساحة سطح الجرح بنسبة  ٪25إلى  15-13'10 ,5-4 ٪82أكبر مع أنظمة التحفيز الكهربائي مقارنة بالعالجات المقارنة.
أظهرت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  10 1أن إصابات الضغط التي تم شفاؤها أكبر بشكل ملحوظ من الناحية اإلحصائية بعد ستة أسابيع من التحفيز الكهربائي مقارن ًة
دليال على أن  ٪100من الفئة  /المرحلة استطاعت إصابات الضغط من الثانية إلى
بالعناية بالجروح القياسية .قدمت دراستان صغيرتان منخفضتان الجودة على المستوى ً 15,16 ,1
يوما  15وفي سبعة أسابيع 16 .أفادت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  17 3عن شفاء كامل
تماما في غضون ً 20
الرابعة التي تم عالجها بالتحفيز الكهربائي عالي الجهد أن تلتئم ً
بنسبة  ٪23تم عالج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع .أفادت ثالث دراسات متوسطة  18ومنخفضة الجودة  19 ,16من
إحصائيا بمعدالت شفاء أسرع للجروح مرتبطة بالتحفيز الكهربائي مقارن ًة بالمعالجة الوهمية  1618أو العناية بالجروح القياسية  19.لم يتم اإلبالغ عن أي أحداث سلبية في
المستوى 1
ً

عموما باستخدام تيار كهربائي أحادي الطور عالي الجهد 17-4510 ,لمدة تتراوح بين 30
المبلغ عنها فيما يتعلق بخصائص التحفيز الكهربائي ,ولكنها تُدار
ً
الدراسات .تباينت األنظمة ُ
يوميا) ,بشكل عام لمدة خمسة أيام في األسبوع لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع  20-10 45.كان العالج ُيعطى عادة من قبل المعالجين
يوميا (بشكل عام ساعة واحدة ً
دقيقة إلى ساعتين ً
الفيزيائيين أو المعالجين الفيزيائيين أو الباحثين المدربين في مجموعة من أماكن المرضى الداخليين والخارجيين.

اعتبارات التنفيذ



اعتمادا على إعداد الرعاية السريرية (رأي الخبراء).
قد ال يكون التحفيز الكهربائي هو خط العالج األول
ً

يجب أن يتم توجيه استخدام التحفيز الكهربائي من قبل وتحت إشراف  /إدارة أخصائي صحي مرخص بشكل مناسب تم تعليمه وتدريبه على طرق االختيار والتطبيق والمراقبة
اآلمنة والفعالة (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
في حين أن بعض الدراسات السابقة تشير إلى التيار النبضي أحادي الطور منخفض الجهد ,فإن غالبية الدراسات حول التحفيز الكهربي لتحسين الشفاء من إصابات الضغط تشير إلى
فعالية التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد .4510-17أعلى دليل جودة يأتي من اثنين من التجارب المعشاة ذات الشواهد (تجربة سريرية معشاة) الحديثة  45تقارن التحفيز
الكهربي مع الوهمي  /التحفيز الكهربي لتعزيز الشفاء عند كبار السن المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة  IIإلى ( III5أو إلى  )IV4في كلتا الدراستين ,يتألف نظام التحفيز
حصانا 0.25 ,فولت) يتم تسليمه لمدة  50دقيقة  /يوم ,خمسة أيام  /أسبوع .تم تسليم الدواء الوهمي
الكهربي من التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد  (100نقطة في الثانية154 ,
ً
التحفيز الكهربي على نفس النظام .في واحدة من التجارب ,تلقت  4مجموعتين من مجموعات العالج التحفيز الكهربي ,مجموعة واحدة تلقت العالج بالكاثود فقط والمجموعة الثانية تلقت

كبير من الناحية اإلحصائية في
انخفاضا ًا
يجا من الكاثود-األنود التحفيز الكهربي .في كلتا التجربتين ,أظهرت جميع المجموعات التي تلقت التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد
ً
مز ً
مساحة سطح الجرح مقارن ًة بالدواء الوهمي (الضغط < 0.05) .45في تجربة واحدة ,كان االنخفاض في مساحة سطح الجرح في إصابات الضغط المتلقية لـ التحفيز الكهربي أكبر من

ضعف ذلك في العالج الوهمي في األسبوع ثالثة من العالج ( ٪45مقابل  ٪20.32انخفاض في مساحة سطح الجرح ,الضغط < 0.032) .5أيدت الدراسة الثانية هذه النتائج ,حيث تم
اإلبالغ عن تقليل مساحة الجرح في ستة أسابيع متفوقة في الجروح التي تم تلقيها التحفيز الكهربي  ٪(82.34مجموعة الكاثود فقط ٪70.77 ,مجموعة الكاثود-األنود مقابل ٪40.53
مجموعة الدواء الوهمي ,الضغط < 0.05لمجموعات العالج مقابل الدواء الوهمي)  4.لم تتبع أي من هاتين الدراستين إصابات الضغط الستكمال الشفاء ؛ ومع ذلك ,يتم استخدام
التحفيز الكهربي بشكل عام كعالج مساعد بهدف أساسي هو تعزيز تقليل حجم الجرح بشكل أسرع في المراحل المبكرة من الشفاء (المستوى .)1
تجربة سريرية معشاة 14صغير آخر حديث (العدد =  )35مقارنة التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد التحفيز الكهربي ( (100نقطة في الثانية 100 ,حصان 100-50 ,فولت)
تم تسليمها لمدة  60دقيقة ثالث مرات في األسبوع إلى الموجات فوق الصوتية عالية التردد  3ميجا هرتز لعالج إصابات الضغط الفئة  /المرحلة الثانية إلى  .IVبعد أربعة إلى 12
أسبوعا من العالج ,كان هناك انخفاض بنسبة  ٪ 63في مساحة سطح الجرح لمجموعة التحفيز الكهربي (الضغط < 0.001مقارنة بخط األساس) مقارن ًة بانخفاض بنسبة  ٪ 43في
ً
ق
تكون
فوق
ساهمت في عدم وجود فر كبير بين التدخلين أن إصابات الضغط في
مهما من الناحية اإلحصائية .تضمنت القيود التي قد
مجموعة الموجات
الصوتية ,والذي لم يكن فرًقا ً

المجموعة التحفيز الكهربي أكثر شدة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالحجم والفئة  /المرحلة ( 14المستوى  .)1ومع ذلك ,تشير أدلة أخرى إلى أن الموجات فوق الصوتية عند  3ميجاهرتز قد
يكون لها اختراق غير كاف لألنسجة لتقديم التأثير العالجي األمثل 23 22.
ائيا لفحص التحفيز الكهربي مقارن ًة بالعناية القياسية بالجروح لعالج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة التي استمرت لمدة شهرين إلى ثالثة
ًا
فرانيك أجرى 12
اختبار عشو ً
أشهر (العدد =  .)50في المجموعة التحفيز الكهربي (ن =  ,)26تلقى المشاركون رعاية قياسية للجروح ,وممارسات وقائية ,و التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد التحفيز
الكهربي  (100نقطة في الثانية 100 ,حصان 100 ,فولت) .تم تطبيق  ESلمدة  50دقيقة في اليوم ,خمسة أيام في األسبوع .تم تطبيق التحفيز المهبطي في أول أسبوع إلى أسبوعين,
وبعد ذلك تم استخدام التحفيز األنودي .تلقت المجموعة المقارنة رعاية وقائية وعناية قياسية بالجروح فقط .بعد ستة أسابيع ,انخفض متوسط مساحة سطح الجرح بشكل ملحوظ في كال
المجموعتين (الضغط < 0.001في كال المجموعتين) .زاد النسيج الحبيبي مقارنة بخط األساس في كال المجموعتين ,ولكن كان االختالف ذا داللة إحصائية فقط في المجموعة التحفيز
الكهربي (ع =  .)0.0006كان متوسط االنخفاض في مساحة السطح  ٪88.9في المجموعة التحفيز الكهربي و  ٪44.4في المجموعة الضابطة (الضغط < 0.001) .12تضمنت قيود
هذه الدراسة نقص التعمية ,وقد ال تكون العالجات المقدمة كعناية قياسية للجروح متسقة (المستوى )1
كبير في الشفاء من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى الثالثة التي تم عالجها
تقدما ًا
نتائج تجربة سريرية معشاة أخرى (العدد =  )29بواسطة فرانيك أظهر ً al.13
أيضا ً
باستخدام التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد  (100نقطة في الثانية 100 ,حصان 100 ,فولت 50 ,دقيقة  /يوم ,خمسة أيام  /أسبوع) .تلقى جميع المشاركين إعادة ضبط
منتظمة وعالج الجروح الموضعي (حمام محلي من برمنجنات البوتاسيوم ,وضغط الفبروالن ,والكوليستين والضمادات المالحة الرطبة) .بعد ستة أسابيع ,انخفض متوسط مساحة سطح
الجرح بشكل ملحوظ مقارنة بخط األساس في كال المجموعتين (انخفاض بنسبة  ,٪85.38الضغط < 0.001في المجموعة التحفيز الكهربي و  ٪40.08انخفاض ,ضغط = 0.002
في المجموعة الضابطة) .كان الفرق بين المجموعات معنويا (الضغط <( 0.001) 13المستوى .)1
تم إجراء تجربة سريرية معشاة( 6العدد =  )34مع األفراد الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ( )SCIوالذين لديهم إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة مقارنة
حصانا 50 ,إلى  150فولت) لمدة  20دقيقة عند
التحفيز الكهربي بالعناية القياسية بالجروح .في المجموعة ( ESن =  ,)16تم تطبيق التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد (50
ً

 100نقطة في الثانية تليها  20دقيقة عند  10نقاط في الثانية ثم  20دقيقة خارج الدورة لمدة ثماني ساعات كل يوم ,في ثالثة أشهر على األقل أو حتى الشفاء التام .كانت قطبية قطب
أسبوعيا .تم إغالق جميع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية في كال المجموعتين .في المجموعة التحفيز الكهربي ,أغلقت ٪33.3
المعالجة سالبة في البداية ثم تم تبديل القطبية
ً

من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة إلى الرابعة مقارنة بـ  ٪7.1في المجموعة الضابطة (ضغط =  .) 0.550كان متوسط االنخفاض في مساحة سطح الجرح في نهاية
العالج أكبر من الناحية اإلحصائية في مجموعة التحفيز الكهربي مقارنة بمجموعة العناية بالجروح القياسية ( ٪70.0مقابل  ٪36؛ ضغط =  .) 0.048كان اإلنجاز الرئيسي لهذه
الدراسة هو اكتشافها أنه يمكن تقديم التحفيز الكهربي بشكل فعال في المجتمع أو في المنزل ,دون إشراف مباشر من قبل المتخصصين الصحيين ,مع تطبيق التحفيز الكهربي لحوالي
يوميا ,عادةً بين عشية وضحاها .ومع ذلك ,كانت الدراسة محدودة .كان تطبيق بروتوكول  ESالعالجي غير متسق ألن عالجات العناية بالجروح كانت فردية وبالتالي
 5.3ساعة ً
متنوعة ,وحصلت مجموعة التحفيز الكهربي فقط على ضمادات فضية ( 11المستوى .)1

العالج بالموجات فوق الصوتية
الموجات فوق الصوتية هي عالج صوتي ينتقل فيه االهتزاز الميكانيكي في شكل موجي بترددات تتجاوز الحد األعلى لسمع اإلنسان .وحدات قياس الموجات فوق الصوتية تسمى هيرتز
عالجيا لتقييم وعالج األنسجة الرخوة ,مع توصيل الموجات فوق الصوتية
(هرتز) .تؤثر هذه الخاصية االهت اززية للموجات فوق الصوتية على خاليا األنسجة .تُستخدم ترددات مختلفة
ً
عادة بين  20إلى  50كيلو هرتز .تستخدم الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون
عالية التردد العالجي بين  0.5إلى  3ميجاهرتز ,و الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد
ً
تالمس أشكال موجية صوتية بترددات منخفضة لنقل الطاقة إلى الجلد واألنسجة من خالل محلول ملحي ,دون مالمسة الجرح أو األنسجةُ .يقال إن الطاقة المنقولة تخلق فقاعات في
سوائل الخلية ,مما يعزز الحركة الخاللية عبر غشاء الخلية الذي يُعتقد أنه يعزز أنشطة الشفاء على المستوى الخلوي.

العالج بالموجات فوق الصوتية منخفض التردد غير التالمسي
 :17.2النظر في استخدام العالج بالموجات فوق الصوتية منخفض التردد بدون تالمس كعالج مساعد لتسهيل الشفاء في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة
واصابات األنسجة العميقة المشتبه بها( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
دليال على أن
األدلة المتوفرة من دراسات صغيرة ذات مخاطر عالية من التحيز .قدمت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  3ودراسة أخرى منخفضة الجودة من المستوى ً 4
العالج باستخدام العالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال يرتبط بالحل الكامل بنسبة  25 ٪18إلى  24 ٪23من إصابات األنسجة العميقة .قدمت ثالث دراسات

منخفضة الجودة من المستوى  3والمستوى  4دليالً على وجود عالقة بين العالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال وتقليل مساحة سطح الجرح .ذكرت دراستان
منخفضتا الجودة من المستوى  2426 4أن أسبوعين من العالج باستخدام العالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال كان بين  ٪26انخفاض  26و  ٪41.4في
انخفاضا أكبر بشكل ملحوظ في مساحة سطح األنسجة
أيضا
ً
متوسط إصابة األنسجة العميقة أو سطح إصابة الضغط من الفئة الثالثة .أظهرت دراسة عالية الجودة من المستوى ً 3
العميقة المرتبطة بعالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال مقارنة بالعالج القياسي .لم يتم اإلبالغ عن أي أحداث سلبية ولم تبلغ أي دراسات عن مقارنات بين أنظمة
العالج المختلفة الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال.
اعتبارات التنفيذ


ال ينصح باستخدام الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال بالقرب من األطراف االصطناعية أو األجهزة اإللكترونية المزروعة (مثل أجهزة تنظيم ضربات
القلب) ,أو فوق أسفل الظهر أو الرحم عند النساء الحوامل ,أو فوق مناطق الورم الخبيث ,أو على الوجه  /الرأس (المستوى .)3



يجب أن يتم توجيه استخدام الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال من قبل وتحت إشراف  /إدارة أخصائي صحي مرخص بشكل مناسب تم تعليمه وتدريبه
على طرق االختيار والتطبيق والمراقبة اآلمنة والفعالة (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
تتوسع مجموعة األدلة على فعالية الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال مع زيادة استخدامها في الممارسة السريرية .البحث حول استخدامه لعالج إصابات الضغط هو في
أحجام عينات أكبر بشكل متزايد ويضيف إلى مجموعة أكبر من األدلة على استخدام العالج  NCLUSالذي يتضمن دراسات في مسببات الجروح األخرى ,وخاصة قرح القدم السكرية.
على وجه الخصوص ,تتزايد مجموعة األدلة التي تثبت الفعالية في عالج إصابات األنسجة العميقة المشتبه بها ( ,)SDTIعلى الرغم من أن الدراسات الحالية ال تقدم سوى مستوى
منخفض من األدلة التي تدعم فعاليتها في تعزيز الشفاء السريع.
تم إجراء دراسة رصدية صغيرة واحدة في المشاركين (العدد =  13؛ العدد =  11تجربة مكتملة) مع إصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة كان لها>  105عدد بكتيري لتحديد تقليل
البكتيريا المرتبط بـ الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال .تلقى المشاركون خزعة من الجرح في األساس وبعد أسبوعين ,بعد ستة عالجات من الموجات فوق الصوتية
انخفاضا في متوسط العبء البكتيري بعد أسبوعين ( 107 × 2مقابل  ,107 × 4ع =
منخفضة التردد بدون اتصال (كان متوسط مدة العالج أربع دقائق) .أظهر التحليل لكل بروتوكول
ً

أيضا عن انخفاض بنسبة  ٪ 26في متوسط مساحة الجرح (ضغط = لم يتم اإلبالغ عنه) وانخفاض متوسط حجم الجرح بنسبة ( ٪ 20ضغط =
لم يتم اإلبالغ عنها) .أبلغت الدراسة ً
لم يتم اإلبالغ عنه) ( 26المستوى .)4

تتكون األدلة المتزايدة بشأن تأثير العالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال في عالج يشتبه بإصابة األنسجة العميقة من ثالث دراسات أترابية .يوم آخر (متوسط عدد
العالجات =  )10مقارنة مع العالج القياسي .تم تطبيق أداة تقييم لم يتم التحقق من صحتها بأثر رجعي على صور الجروح لتقييم إجمالي مساحة السطح وسالمة الجلد ولون األنسجة .تم
دمج الدرجات الخاصة بمجاالت التقييم الفردية إلعطاء درجة الشدة .لم تكن إصابات األنسجة قابلة للمقارنة في األساس ,مع وجود مجموعة التحكم التي تحتوي على متوسط مساحة
سطح إجمالي أكبر (ع = لم يتم اإلبالغ عنها) .لم يكن هناك اختالف في الدرجات على مقياس الشدة (الضغط < .)0.913حققت مجموعة العالج الموجات فوق الصوتية منخفضة
كبير في درجة الشدة عند المتابعة مقارنة بمجموعة التحكم ( t = 5.67,الضغط < )0.0001؛ ومع ذلك ,كانت الدراسة غير كافية .في المشاركين
انخفاضا ًا
التردد بدون اتصال
ً
تلقائيا ,مقارنة بـ  ٪ 2من المشاركين الذين لم يتلقوا الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال( 25المستوى
المعالجين ,تم حل  ٪ 18من االشتباة بإصابة األنسجة العميقة
ً

.)3

فردا
هوناكر وآخرون 27 )2016( .تبع هذه الدراسة بمقارنة ثانية للعالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال مقارنة بالرعاية القياسية في مجموعتين لكل منهما ً 30
طا
مصابا بـ االشتباة بإصابة األنسجة العميقة .أظهرت إصابات األنسجة العميقة المشتبه بها التي عولجت بالعالج الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بدون اتصال
انخفاضا متوس ً
ً
ً

في مساحة السطح بمقدار  8.8سم  2مقارنة بمتوسط انخفاض في مساحة السطح بمقدار  0.3سم  2في مجموعة الرعاية القياسية (المستوى .)3

تم إجراء دراسة قائمة على المالحظة بأثر رجعي لتحديد تأثير الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد غير المتصلة على االشتباة بإصابة األنسجة العميقة (تم الحصول عليها من
مهما من الناحية
بالغا ,أظهرت جميع االشتباة بإصابة األنسجة العميقة
المستشفى والحاضرين عند الدخول إلى المستشفى) .في هذه الدراسة ,التي تضمنت مراجعة ً 44
ً
تحسنا ً
مبكر من
ًا
اإلحصائية في مساحة السطح .أبلغت هذه الدراسة عن حل في إصابات األنسجة العميقة في  ٪23من جميع الحاالت ,وفي  ٪63من الحاالت التي لم يخرج فيها الفرد
نسبيا ,وعدم وجود مقارنة مع الرعاية
المستشفى أو انتهت صالحيته خالل دورة المستشفى  24.هناك قيود ملحوظة لهذه الدراسة ,بما في ذلك بأثر رجعي التصميم ,حجم العينة الصغير ً
القياسية (على سبيل المثال ,تخفيف الضغط واعادة التوزيع ,تغييرات ضمادات الجروح القياسية ,إلخ) .قد يؤدي استبعاد األفراد الذين يعانون من إصابات متعددة في ضغط األنسجة

العميقة إلى انحراف نتائج هذه الدراسة (المستوى .)3

العالج بالموجات فوق الصوتية عالية التردد
 :17.3النظر في استخدام العالج بالموجات فوق الصوتية عالية التردد عند  1ميجاهرتز كعالج مساعد لتسهيل الشفاء في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة.
(قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
قدمت دراستان عاليتا الجودة من المستوى  28 10 1أدلة تدعم استخدام العالج بالموجات فوق الصوتية عالية التردد بتردد  1ميجاهرتز لتقليل مساحة سطح الجرح .في كلتا الدراستين,
كان متوسط انخفاض مساحة سطح الجرح  28 10أكبر بنسبة  ٪30تقر ًيبا باستخدام العالج الموجات فوق الصوتية عالية التردد  (1ميجاهرتز) ,مقارن ًة بالعالج القياسي وحده ,وهو

تماما باستخدام العالج الموجات
تحسن مهم
ً
إحصائيا في كلتا الدراستين .في إحدى الدراساتُ ,شفي ما يقرب من  ٪46 10من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية إلى الرابعة ً
تماما
فوق الصوتية عالية التردد  (1ميجا هرتز) لمدة ستة أسابيع وفي الدراسة الثانية عالية الجودة المستوى  28 1تقر ًيبا  ٪38من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية أو الثالثة ً
تلتئم .ومع ذلك ,لم تكن أي من هذه النتائج ذات داللة إحصائية مقارنة بالعالج القياسي.

أظهرت أدلة من ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  30 1429 1أن العالج الموجات فوق الصوتية عالية التردد عند  3ميجاهرتز يرتبط بتخفيضات ذات داللة إحصائية في
مساحة سطح الجرح ,لكن الدراسات األخرى أظهرت عدم وجود تحسينات ذات داللة إحصائية في معدالت التئام الجروح أو التئام الجروح الكامل .اختراق األنسجة الضحلة مقارنة
بالموجات فوق الصوتية عند  1ميجاهرتز ,وقد ال يعالج إصابة الضغط على عمق األنسجة الكافي لتحقيق نتائج سريرية مهمة.
اعتبارات التنفيذ


ال ُينصح باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية التردد بالقرب من األطراف االصطناعية أو األجهزة اإللكترونية المزروعة (على سبيل المثال ,أجهزة تنظيم ضربات القلب),



في حاالت إصابات الضغط الواقعة فوق العظم مباشرة (حتى  1سم) ,استخدم الموجات فوق الصوتية عالية التردد بتردد  3ميجاهرتز ,وفي حاالت أخرى استخدم تردد 1

أو لعالج إصابات الضغط الموجودة على القفا أو مناطق أخرى من الجمجمة (رأي الخبراء).
ميجاهرتز (رأي الخبراء).



يجب أن يتم توجيه استخدام الموجات فوق الصوتية عالية التردد من قبل وتحت إشراف  /إدارة أخصائي صحي مرخص بشكل مناسب تم تعليمه وتدريبه على طرق االختيار
والتطبيق والمراقبة اآلمنة والفعالة (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
األدلة على الموجات فوق الصوتية عالية التردد مختلطة إلى حد ما ,ولكن عند مراجعتها حسب التردد ,هناك مجموعة صغيرة من األدلة التي تدعم استخدام الموجات فوق الصوتية عند
 1ميجاهرتز .فشلت نتائج بعض الدراسات في إثبات تحسينات متسقة وذات داللة إحصائية لعالج الموجات فوق الصوتية عالية التردد إلصابات الضغط  3132.ومع ذلك ,تشير
طا بالتردد الذي تم تقديم العالج فيه .األنسجة في األعماق الضحلة ,وبالتالي فهي مناسبة لمعالجة األنسجة السطحية على عمق  1سم إلى
الفرضيات الحديثة إلى أن هذا قد يكون مرتب ً
 1.5سم .الموجة األمريكية  1ميجا هرتز أطول وبالتالي تخترق األنسجة على أعماق تزيد عن  1سم ,مما يشير إلى أنها قد تكون أكثر مالءمة لعالج إصابات الضغط .تؤكد الدراسات
أنه حتى في حالة إصابات الضغط السطحية السريرية (أي الفئة  /المرحلة األولى والثانية) ,قد تصاب األنسجة العميقة  23.لذلك ,قد تكون الموجات فوق الصوتية بتردد  1ميجاهرتز
أكثر فائدة في عالج  PUsمن الموجة بتردد  3ميغا هرتز.
تم دعم هذه الفرضية في اثنين من التجارب المعشاة ذات الشواهد المتتالية التي أبلغت عن نتائج متسقة توضح التأثير اإليجابي لـ الموجات فوق الصوتية عالية التردد 1ميجا هرتز على
التئام إصابات الضغط .مع المجموعة التجريبية التي تتلقى الموجات فوق الصوتية عالية التردد إضافية .تم تطبيق تردد أمريكي قدره  1ميغاهرتز ( 0.5واط  /سم  ٪20 ,2دورة عمل,
 0.1واط  /سم  ,)2لمدة دقيقة إلى ثالث دقائق لكل سم  2على سرير الجرح وحول إصابة الضغط .دراسة (ن =  28 ,)42كان لدى الموجات فوق الصوتية عالية التردد تغير أكبر
بشكل ملحوظ في مساحة السطح مقارنة بالمجموعة الضابطة ( 37.23 ± 68.8سم  2مقابل  57.04 ± 37.24سم  ,2ع =  )0.047بعد ستة أسابيع من العالج .في الدراسة الثانية
(ن =  ,)77تمت مقارنة  10شفاء من إصابات الضغط بين مجموعة التحكم ,الموجات فوق الصوتية عالية التردد ومجموعة ثالثة تتلقى (التيار النبضي أحادي الطور عالي الجهد ,
 154 ps, 100 pps, 100 V, 250 pC / s, 50دقيقة  /يوم ) .في  6أشهر ,كان انخفاض مساحة إصابة الضغط  ٪77.48في المجموعة األمريكية ٪76.19 ,في المجموعة ES
و  ٪48.87في المجموعة الضابطة .لم تكن المجموعتان األمريكية و  ESمختلفة بشكل كبير عن بعضهما البعض (ضغط =  ,) 0.99لكن النتائج التي تم الحصول عليها في
إحصائيا من المجموعة الضابطة (ضغط = .) 0.024
المجموعة األمريكية كانت أعلى
ً

عالج الجروح بالضغط السلبي
تم استخدام عالج الضغط السلبي للجروح كطريقة لعالج الجروح لعقود .تم تصنيف عالج الجروح بالضغط السلبي على أنه تدخل عالجي في الغالف الجوي ,وقد استخدم كخط عالج
أول للجروح التي يمكن أن تحقق فائدة ,وعلى الرغم من أنها لم تنشأ لعالج إصابات الضغط ,إال أن هناك مجموعة متزايدة من األدلة التي تدعم استخدامها .لم يكن هناك دليل متاح على
استخدام تدخالت العالج الجوي األخرى لعالج إصابات الضغط (مثل الشفط أو التوتر).
 :17.4النظر في عالج الضغط السلبي للجروح كعالج مساعد مبكر لتقليل حجم وعمق إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =
)

ملخص الدليل
تركز معظم األدلة على عالج الجروح بالضغط السلبي على فعاليتها في تقليل حجم الجرح ,ألن هذا هو الغرض األساسي لتطبيق عالج الجروح بالضغط السلبي .قدمت دراسة المستوى
 4منخفضة الجودة فقط أدلة على التئام الجروح الكامل ,ولم تذكر أي اختالف في رعاية الجروح القياسية .أظهرت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  4نتائج متضاربة حول االرتباط
بين عالج الجروح بالضغط السلبي وانخفاض مساحة سطح الجرح  34 33.ومع ذلك ,قدمت دراسات عالية  35ومنخفضة  37 37دراسات جودة المستوى  1أدلة تشير إلى أن عالج
الجروح بالضغط السلبي مرتبط بتقليل أبعاد إصابة الضغط ,بما في ذلك العمق والحجم ,والتي تم دعمها في دراسات المستوى األدنى 2134 .تراوح االنخفاض النسبي في عمق الجرح
مقارن ًة بالعناية القياسية بالجروح من  ٪22إلى  ٪48بعد ستة إلى تسعة أسابيع من العالج  37-35.دليل إضافي  37 36 21اقترح أن عالج الجروح بالضغط السلبي له دور في
تعزيز تقليل في تقشر وزيادة في الظهارة .كانت التخفيضات الكبيرة في أبعاد الجرح والتحسينات في خصائص الجرح (على سبيل المثال ,نوع األنسجة ومستوى اإلف ارزات) واضحة في
وقت مبكر من العالج ,حيث أبلغت الدراسات عن آثار كبيرة يمكن مالحظتها في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع  37 ,36 ,34 ,21.دراسة واحدة متوسطة الجودة المستوى 38 1
أبلغت عن شفاء أسرع إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة عندما تم تنفيذ عالج الجروح بالضغط السلبي ,وتشير دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1إلى أن عالج الجروح
طا بانخفاض كبير في عالمات االلتهاب 36 .تم اإلبالغ عن األحداث الضائرة في األدبيات ,بما في ذلك االحتفاظ بضمادة الرغوة (المستوى  )5والتهاب العظم
بالضغط السلبي كان مرتب ً
والنقي والكسور العظمية ونزيف الشرايين والعدوى السريرية .قد تكون بعض األحداث الضائرة ناتجة عن االستخدام غير السليم ألجهزة عالج الجروح بالضغط السلبي .ومع ذلك ,عند
طا بزيادة
مقارنتها بمعدل األحداث الضائرة التي تحدث مع العناية بالجروح القياسية في دراسات المستوى  1عالية الجودة  35ومتوسطة  ,38لم يكن عالج الجروح بالضغط السلبي مرتب ً
مخاطر األحداث الضائرة .ذكرت معظم الدراسات استخدام نظام عالج الجروح بالضغط السلبي المتاح تجارياً ؛ ذكرت بعض الدراسات أنظمة حسب الطلب .في معظم دراسات المقارنة,
يوميا بدالً من
تلقت المجموعات المقارنة ضمادات شاش مبللة بمحلول ملحي (في إحدى الدراسات ,كانت  38ضمادة هيبوكلوريت الصوديوم هي المقارنة) حضرت مرتين أو ثالث مرات ً
المقارنة بضمادات الجروح المعاصرة .في تقييمين محدودي التكلفة ,كان  21,36,37عالج الجروح بالضغط السلبي أرخص للتسليم من ضمادات الشاش الرطبة .ومع ذلك ,يتطلب
استخدام عالج الجروح بالضغط السلبي التطبيق من قبل أخصائي صحي مدرب ,إلى جانب المعدات الطبية المتخصصة التي قد ال تكون متاحة في جميع البيئات السريرية أو الجغرافية.
اعتبارات التنفيذ
إذا حدث نزيف نشط فجأة أو بكميات كبيرة أثناء عالج الجروح بالضغط السلبي ,أو إذا ظهر دم صريح (أحمر فاتح) في األنبوب أو في العلبة توقف عالج الجروح بالضغط السلبي
خبير فورًيا نصيحة (رأي خبير).
(على سبيل المثال ,أوقف الشفط) ,اتخذ التدابير لوقف النزيف واستشر ًا


إذا كانت إصابة الضغط تقع على الكعب أو القدم ,فقم بإثبات وجود إمداد دم وعائي كاف للطرف السفلي قبل البدء في عالج الجروح بالضغط السلبي( 39رأي الخبراء).



النظر في الهياكل التشريحية وموقعها عند استخدام عالج الجروح بالضغط السلبي (رأي الخبراء).



ال ينصح بعالج الجروح ذات الضغط السلبي لـ o :الجروح الخبيثة



يستخدم عند تعرض األعضاء الحيوية أو الهياكل الوعائية الكبيرة للجروح بدون إف ارزات



األفراد الذين يعانون من التهاب العظم والنقي غير المعالج ,العدوى السريرية المحلية أو الجهازية ( 40,41رأي الخبراء).



ينصح باالستخدام الحذر من قبل أخصائي صحي متمرس لألفراد الذين يتلقون
مضادا للتخثر ,أو في الجروح التي تنزف بشكل نشط ,أو حيث يكون الجرح بالقرب
عالجا
ً
ً



قم بإزالة إصابات الضغط من األنسجة الميتة قبل تطبيق عالج الجروح بالضغط السلبي 42,.34-38العالج بالتقطير يقوي التنضير (المستويان  1و .)4



استخدم ضمادة الواجهة التي أوصت بها الشركة المصنعة .يجب استخدام واجهات الشاش بدقة وفًقا إلرشادات الشركة المصنعة ومع المعدات المصممة لالستخدام مع

من األوعية الدموية الرئيسية (رأي الخبراء).

واجهات الشاش (رأي الخبراء).


تجنب وضع ضمادات واجهة الجرح على الجلد السليم ( 35المستوى .)1



• قم بإزالة طبقة واجهة األنسجة بأكملها بحرص عند كل تغيير ضمادة للجرح لمنع احتباس الضمادة ( 35,43المستويان  1و .)5



نظر لخطر إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز الطبي .يقدم فصل اإلرشادات المتعلقة بإصابات الضغط المتعلقة
انتبه إلى موضع أنابيب عالج الجروح بالضغط السلبي ًا



مستويات الضغط السلبي المثلى ليست ثابتة بشكل جيد ,ولكنها تتراوح عادة بين  75و  125ملم زئبق ( 4445 34المستويان  3و )4



ضع نظام تجميع الصرف على سطح مستو (رأي خبير).



تسجيل وتوثيق حجم ومظهر اإلف ارزات في نظام تجميع الصرف (رأي خبير).



متوقعا أو تم اإلبالغ عنه ,ففكر في:
إذا كان األلم
ً

باألجهزة توصيات إضافية ذات صلة (رأي خبير).



وضع ضمادة واجهة غير متماسكة على سرير الجرح أسفل الضمادة الرغوية ,و  /أو  oخفض مستوى الضغط ,و  /أو



تغيير نوع الضغط (مستمر أو متقطع) (رأي خبير).



تقييم إصابة الضغط مع كل تغيير ضمادة لتحديد استجابة الجرح والفترات الزمنية المناسبة لتغيير ضماد الجرح (رأي خبير).



تزويد الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين بتعليمات إلدارة عالج الجروح بالضغط السلبي ,خاصة ألولئك الذين يقيمون في أماكن مجتمعية (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
عالج الجروح بالضغط السلبي له أكبر فعالية في تقليل حجم الجرح 34,35,44 ,لذلك يمكن أن يكون بمثابة عالج مساعد عندما يقترن بالتنضير والعالجات األخرى التي تعزز الشفاء,
مثل الدعم الغذائي واعادة توزيع الضغط .يعزز عالج الجروح بالضغط السلبي التئام الجروح من خالل إزالة الوذمة الفضائية الثالثة  46وبالتالي يعزز توصيل المغذيات واألكسجين 47.
كما يقلل التدخل من إفراز الجرح ,وهو وسيط االستعمار البكتيري ؛  48يعزز النسيج الحبيبي  47وتكوين األوعية ويقلل من العوامل المثبطة للجروح .لذلك ,فإن القصد من عالج
نظر لهذه األهداف من العالج ,فقد ركز البحث على عالج الجروح بالضغط السلبي
الجروح بالضغط السلبي هو تسهيل إغالق الجرح بدالً من اإلغالق الكامل أو التئام إصابة الضغطً .ا

على النتائج الوسيطة لشفاء القرحة بما في ذلك تقليل حجم الجرح 44 35 ,إعداد سرير الجرح لتطعيم الجلد أو إغالق السديلة 44 ,القدرة على استخدام ضمادة السطح بدالً من تعبئة
الجرح 44 ,ومعدل الشفاء 38
نتائج دراسة قائمة على المالحظة أجراها  Ho et. al.33أجريت مع األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي واصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة (ن =  )86هي الدليل
الوحيد الذي يبلغ عن التئام الجروح الكامل كمقياس النتيجة األولية .لم تجد هذه الدراسة فرًقا ذا داللة إحصائية بين مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي والمجموعة غير عالج الجروح
بالضغط السلبي للشفاء الكامل أو لتقليل مساحة سطح الجرح .ومع ذلك ,في مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي ,كان لدى المجموعة الفرعية غير الشافية مستويات زالل مصل أقل
بكثير من المجموعة الفرعية الشافية ( 0.4 ± 2.9مقابل  0.5 ± 3.3مجم  /ديسيلتر ,الضغط < ,)0.05مما يشير إلى أن الحالة التغذوية قد تكون مهمة في الفعالية على عالج الجروح
بالضغط السلبي ( مستوى .)4
ومع ذلك ,فقد ثبت أن عالج الجروح بالضغط السلبي يقلل من أبعاد الجرح ,وخاصة عمق إصابات الضغط عند مقارنتها باألشكال التقليدية للعالجات الموضعية في العديد من الدراسات
األخرى  44 ,35 ,34.في تجربة سريرية معشاة ,تمت مقارنة  35عالج الجروح بالضغط السلبي مع الرطب إلى الرطب ضمادات شاش مغطاة بغشاء رقيق لمحاكاة العالج المغلق
بدون شفط .كانت النسبة المئوية للتغير في عمق الجرح في هذه الدراسة أسرع بشكل ملحوظ (الضغط < )0.00001في مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي .في هذه الدراسة,
أيضا مز ًيدا من االلتهاب والتليف في مجموعة ضماد الشاش الرطب والمزيد من األنسجة الحبيبية في مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي (المستوى .)1
أظهرت خزعات األنسجة ً

أفادت دراسة قائمة على المالحظة  34في األفراد المعطلين المصابين بإصابات ضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة (ن =  )10أن متوسط سطح الجرح قد انخفض بنسبة  ٪55.1بعد
سبعة أسابيع من العالج باستخدام عالج الجروح بالضغط السلبي (المستوى .)4
طا بتحسين حجم إصابة الضغط وعمقها .سريفاستافا وآخرون 21 )2014( .أجرى تجربة مضبوطة
أيضا أن عالج الجروح بالضغط السلبي كان مرتب ً
أظهر عدد من الدراسات األخرى ً
لمقارنة التئام إصابة الضغط بالضغط السلبي بالضمادات التقليدية .تم تنظيف جميع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة (ن =  )36وتعبئتها بشاش ملحي ,مع تغيير

يوميا .تلقى المشاركون في مجموعة التدخل عالج الجروح بالضغط السلبي لمدة  9أسابيع (متوسط الضغط  80-ملم زئبق ,المدى  60-إلى  120-ملم زئبق).
ضمادات الجرح مرتين ً
انخفض حجم القرحة وعمقها معنوياً (ضغط =  ) 0.0001إلصابات الضغط المعالجة بـ عالج الجروح بالضغط السلبي ,ولكن لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمساحة السطح
أو العمق في إصابات الضغط عند تلقي ضماد الجرح القياسي .كان استخدام عالج الجروح بالضغط السلبي غير فعال في إصابات الضغط العجزي المنخفض حيث اشتمل سرير الجرح
على المنطقة القريبة من شق الوالدة ألنه ال يمكن تطبيق الضمادة الالصقة بشكل صحيح للحصول على ختم محكم (المستوى .)2
أجرى فريق  Dwivediالبحثي ( 3637 )7 1 20 ,2016تجربة معشاة ذات شواهد الستكشاف فعالية أجهزة الضغط السلبي مقارنة بضمادات الجرح القياسية لتعزيز إغالق إصابة
يوميا ,أو عالج الجروح
الضغط لدى األفراد المصابين بالشلل النصفي .تلقى المشاركون إما رعاية قياسية تتكون من عبوات شاش معقم ومحلول ملحي عادي تم تغييره مرة أو مرتين ً

بالضغط السلبي باستخدام رغوة معقمة وضمادة شفافة تم تغييرها أسبوعياً كان متوسط مستوى إفراز الجرح أقل بشكل ملحوظ في مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي بعد األسبوع

الثالث من العالج .كان تحويل القشرة إلى نسيج حبيبي أحمر أعلى بكثير في عالج الجروح بالضغط السلبي بعد األسبوع السادس .بحلول األسبوع التاسع ,حققت إصابات الضغط في
انخفاضا بنسبة  ٪ 79.7في أبعاد الجرح .هذا بالمقارنة مع انخفاض بنسبة  ٪54.7في أبعاد الجرح في مجموعة مقارنة ضمادات الجرح
مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي
ً
يكيا مقارنة بـ  200دوالر أمريكي للرعاية القياسية  37 36.يبدو
القياسية .في هذه الدراسة ,التي أجريت في الهند ,تكلف تسعة أسابيع من عالج الجروح بالضغط السلبي 105دو ًا
الر أمر ً

أن عالج الجروح بالضغط السلبي هو عالج معقول لتعزيز إغالق إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة وهو فعال من حيث التكلفة في انخفاض إعداد الموارد .ومع ذلك ,ستتأثر
جدوى استخدام عالج الجروح بالضغط السلبي بالموقع التشريحي إلصابة الضغط ,والقدرة على تأمين عالج الجروح بالضغط السلبي من أجل تحقيق ختم مناسب على ضمادة الجرح
أيضا في تقليل مساحة الجرح باستخدام نظام عالج الجروح بالضغط السلبي التجاري مقابل عالج الجروح بالضغط السلبي غير التجاري
(المستوى  .)1وايلد وآخرون )2008( .حقق ً 42
الذي يتم تسليمه باستخدام زجاجات الصرف الجراحية .أظهرت النتائج زيادة في األنسجة الحبيبية السطحية بنسبة  ٪ 54من إصابات الضغط التي تتلقى عالج الجروح بالضغط السلبي

تجارًيا وتقليل األنسجة الحبيبية في مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي غير التجارية (ع = ( 42 )0.001المستوى .)1
واحدة من أكثر النتائج الملحوظة التي خرجت من تجربة أجراها دي الت  38الذي حقق في تقليل حجم الجرح باستخدام عالج الجروح بالضغط السلبي مقابل ضمادات هيبوكلوريت
انخفاضا بنسبة  ٪ 50في متوسط وقت العالج (ضغط = ( ) 0.001المستوى  .)1وانر وآخرون 50 )2003( .لم يجد فرًقا في الوقت للوصول إلى انخفاض بنسبة ٪50
الصوديوم كان
ً

فردا مع
في الحجم بين العالج ان بي اي تي واما الضمادات الرطبة إلى الجافة أو الضمادات الرطبة إلى الرطبة للفئة  /المرحلة الثانية أو إصابات ضغط الحوض األعمق في ً 22
جدا التي تفتقر إلى القوة
يوما لجميع المجموعات .في هذه التجربة الصغيرة ً
اصابات النخاع الشوكي .كان متوسط الوقت الالزم لتحقيق انخفاض في الحجم بنسبة  ٪50حوالي ً 27
مفيدا سريرًيا في تحقيق تقليل
اإلحصائية ,كان لدى مجموعة عالج الجروح بالضغط السلبي إصابات ضغط أكبر بشكل ملحوظ عند خط األساس 50 ,مما قد يشير إلى أن العالج كان ً
الحجم بسرعة أكبر إلصابات الضغط األكبر (المستوى .)2

عالج الضغط السلبي للجروح مخصص لالستخدام في إصابات الضغط الخالية من األنسجة الميتة .لذلك ,يجب أن يبدأ العالج عالج الجروح بالضغط السلبي بعد التنضير .في
الدراسات البحثية المذكورة أعاله ,تلقت إصابات الضغط شكالً من أشكال اإلنضار قبل تطبيق عالج الجروح بالضغط السلبي 36-38,, 34بشكل عام حوالي  33,35أو التنضير
الجراحي 42,44,50.
استخداما في الجروح العميقة ,يجب أن يكون
نظر ألن عالج الجروح بالضغط السلبي هو األكثر
يمكن استخدام التقنية النظيفة لمعظم تغييرات ضمادات عالج الجروح بالضغط السلبيً .ا
ً
مجتهدا في إزالة طبقة واجهة األنسجة السابقة بأكملها لمنع التعبئة المحتجزة .ذكرت إحدى دراسات الحالة وجود ضمادة رغوية محتجزة 43 .امأل العيب والمساحة الميتة
أخصائي الصحة
ً

بضماد الجرح وسجل عدد الضمادات الموضوعة في سرير الجرح .معظم طبقات تالمس الجرح عالج الجروح بالضغط السلبي المتاحة هي رغوة أو شاش ,وقد زاد البحث الحالي من
فهمنا لكيفية تفاعل الحشوات مع الجرح .توخى الحذر لتجنب وضع ضمادات واجهة الجرح على الجلد السليم .يجب أن تغطي ضمادات الفيلم الشفافة ضمادة واجهة الجرح وحافة من 3
وبعيدا عن مناطق العجان أو
إلى  5سم من الجلد المحيطي السليم حماية النسيج المحيطي الهش بأغشية أو ضمادات حاجزة .ضع أنبوب الضمادة على أسطح مستوية من الجسم
ً
النتوءات العظمية أو مناطق الضغط.

إن مستويات الضغط السلبي المثلى ليست ثابتة بشكل جيد ,ولكنها تتراوح عادة بين  75و  125ملم زئبق .ارتبط عالج الضغط السلبي للجروح في إعدادات الشفط المتقطع بالتقارير
السريرية لأللم .تم اإلبالغ عن أن المستويات المنخفضة من عالج الجروح بالضغط السلبي (75إلى  80مم زئبق) تقلل األلم دون المساومة على الفعالية  34.تم استخدام ضمادات
واجهة أنسجة شبكة السيليكون غير المتماسكة بشكل فعال لتقليل األلم مع إزالة الضمادة .يقلل استخدام الفازلين أو الضمادات القائمة على المستحلب من فعالية نقل سوائل الجرح.
الفاصل الزمني األمثل لتغيير الضماد ليس ثابتًا ويعتمد بشكل مثالي على خصائص الفرد والجرح .يمكن أن تتراوح فترات تغيير الضماد من كل  12ساعة (الجروح ذات اإلف ارزات الثقيلة)
شيوعا هو ثالث مرات في األسبوع .لوحظ انخفاض في تكرار تغييرات تضميد الجرح مقارن ًة بالعناية القياسية بالجروح
أسبوعيا (الجروح ذات اإلف ارزات الخفيفة) ,مع تكرار أكثر
إلى مرتين
ً
ً

في العديد من الدراسات 45 37 36 ,بما في ذلك الفائدة اإلضافية المتمثلة في تقليل األلم وعدم الراحة المرتبط بتغيير الضمادات (المستوى  ,)2فضالً عن الحد من الوضع االجتماعي
واالقتصادي .تغيير عبء الضماد ( 3637المستوى  .)1إذا لوحظ نمو األنسجة في ضمادة الجرح أو األنبوب ,فقد يكون استخدام ضغوط منخفضة كافياً لتصحيح هذه المشكلة  34.من
المتوقع أن يظهر النسيج الحبيبي في إصابة الضغط ؛ في حالة وجوده ,راقب رضوض األنسجة أو األلم.
أيضا أن ينخفض حجم طبقة الجرح 37 36 21 ,وستحل األنفاق والتقويض .إذا ظهرت إصابة الضغط مصابة سريرًيا (على سبيل المثال ,حمامي أو قيحية) أو ظهر على
ومن المتوقع ً
الفرد عالمات العدوى (على سبيل المثال ,الحمى ,والشعور بالضيق و  /أو زيادة عدد الكريات البيضاء) ,فال ينبغي إعادة تطبيق عالج الجروح بالضغط السلبي .يجب تقييم إصابة الفرد

والضغط بشكل كامل مع أي تدهور (راجع الفصل التوجيهي تقييم إصابة الضغط ومراقبة الشفاء) .إذا لم يكن هناك تغيير في أبعاد الجرح ( 1سم في أي بعد) خالل أسبوعين ,فقم بإعادة
تقييم استمرار عالج الجروح بالضغط السلبي .إذا لم يكن هناك إفراز أو اقترب سرير الجرح من مستوى الجلد ,ففكر في التوقف عن عالج الجروح بالضغط السلبي.
أيضا مالحظة بعض التصريف الدموي
عند مراقبة اإلف ارزات ,ضع في اعتبارك نوع وحجم اإلفراز في كل من األنبوب والعلبة ,فقد يتغير لون اإلفراز من مصلي إلى مصلي الدم ,وقد يتم ً
طا باضطراب البراعم الشعرية لألنسجة الحبيبية.
أو الدموي أثناء عالج الجروح بالضغط السلبي .قد يكون التغيير في خصائص تصريف الجرح مرتب ً

يمكن استخدام أنظمة عالج الضغط السلبي في العيادات الخارجية أو المنزل .توفير التعليم الكافي حتى يعرف الفرد ومقدمو الرعاية غير الرسميين ما يجب عليهم فعله في حالة فك ختم
ضمادة الجرح ؛ حلقة اإلنذارات رؤية الدم أو األنسجة في األنبوب ؛ أو الحمامي المحلية تتطور .يجب توفير جهات اتصال الطوارئ.
أنواع أخرى من العالج بالطيف الكهرومغناطيسي
العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي
العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي ,غير الحراري ,منخفض التردد (عادة أقل من  100هرتز) هو توصيل المجال المغناطيسي إلى سرير الجرح بهدف تقديم تأثير عالجي .على
الرغم من أن اآللية الدقيقة للتأثير الفسيولوجي للعالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي غير واضحة ,فإن الزيادة في نمو الخاليا الكيراتينية وتقليل االلتهاب وزيادة الكوالجين
وترسبات الفيبرين في سرير الجرح كلها مقترحة كنتائج محتملة.
الدليل على عالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي لعالج إصابات الضغط معرض لخطر كبير من التحيز ,ولم يتم تحديد طريقة التشغيل بوضوح وهناك نقص في األبحاث
دليال على أن إصابات الضغط من الفئة /
الحديثة في هذا المجال ,لذلك ال يمكن تقديم أي توصية بشأن استخدامه .قدمت دراسة واحدة صغيرة منخفضة الجودة من المستوى ً 53 1
أسبوعا من العالج.
المرحلة الثانية والثالثة تتمتع بمعدالت أفضل للشفاء التام باستخدام عالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي مقارن ًة بالعالج الوهمي بعد ما يصل إلى 12
ً

أشارت الدراسة إلى أن أكثر من  ٪40من إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية يمكن أن تحقق الشفاء التام باستخدام عالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي مقارنة
بالعالج الوهمي 53 .أشارت دراسة واحدة صغيرة ومتوسطة الجودة من المستوى  53 1إلى أن عالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي يرتبط بتخفيض أكبر في الفئة  /المرحلة
الثانية مساحة سطح إصابة الضغط من المعالجة الزائفة بعد أسبوع واحد من العالج .أشارت دراسة أخرى متوسطة الجودة من المستوى األول  54إلى أن أربعة أنظمة مختلفة من العالج
العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي كانت مرتبطة بتخفيضات ذات داللة إحصائية في مساحة إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة مقارنة بخط األساس بعد أربعة
أسابيع من العالج ,مع عدم وجود فروق في النتائج المرتبطة بأي عالج معين لـ العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي حمية .تم تقديم دليل على عالج العالج بالمجال
الكهرومغناطيسي النبضي المرتبط بتحسينات أكبر في خصائص الجرح مقارنة بالعالج الوهمي من خالل دراستين منخفضتين من المستوى  55,56 1في هذه الدراسات ,لم يتم ربط أي
أحداث سلبية بعالج العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي ,على الرغم من األفراد الذين لديهم موانع محتملة ,بما في ذلك غرسات األجهزة الطبية ,تم استبعاد الحمى والنوبات من
المشاركة 56-53
العالج بطاقة الترددات الراديوية النبضية
العالج بطاقة التردد الراديوي النبضي ( )PRFEهو طريقة غير ح اررية وغير جراحية لتوصيل الطاقة الكهرومغناطيسية بجرعات ح اررية نابضة إلى سرير الجرح لتعزيز الشفاء .تكاثر
الخاليا  57.يقتصر الدليل على عالج بطاقة التردد الراديوي النبضي على التحليالت بأثر رجعي لسجالت الجروح التي تحتفظ بها الشركة المصنعة للمنتج المعرضة بدرجة عالية لخطر
التحيز ,وبالتالي ال يمكن تقديم أي توصية بشأن استخدامه .أبلغت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  58 57 4عن انخفاض متوسط  /متوسط في مساحة سطح الجرح بحوالي 45
إلى  ٪50بعد أربعة أسابيع من العالج باستخدام عالج طاقة التردد الراديوي النبضي .تراوحت إصابات الضغط التي تم اإلبالغ عنها في كال التحليلين من الشفاء بنسبة  ٪100إلى
الزيادة في المنطقة بحوالي أربعة أضعاف .تم إعطاء العالج بطاقة الترددات الراديوية النبضية إما من قبل فرد مصاب بإصابة ضغط أو أخصائي صحي لمدة جلستين مدة كل منهما 30
دقيقة كل يوم ,مع العالج من خالل تضميد الجرح.
العالج بالضوء
العالج بالضوء هو العالج الذي يتضمن تعريض الجرح لمصدر من الضوء ,بما في ذلك ضوء النهار ,والعالج بالليزر منخفض المستوى ( ,)LLLTوعالجات الليزر األخرى,
والصمامات الثنائية الباعثة للضوء واألشعة فوق البنفسجية .على الرغم من أن اآللية غير واضحةُ ,يعتقد أن العالج بالضوء يقلل من االلتهاب ويزيد الدورة اللمفاوية ويزيد من تجديد
األنسجة  59.األدلة على فعالية العالج بالضوء (العالج بالليزر واألشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء) متضاربة وال يمكن تقديم توصيات بشأن استخدام أي نوع العالج بالضوء.
اعا مختلفة من العالج بالضوء ونتائج هذه الدراسة منخفضة الجودة من المستوى )29( 1
قد تتعلق االختالفات بنوع العالج بالضوء المستخدم أو النظام المنفذ .قارنت دراسة واحدة فقط أنو ً
اقترحت أن الضوء فوق البنفسجي  Cقد يكون أفضل من العالج بالليزر ؛ ومع ذلك ,كان هناك خطر كبير من التحيز.

دليال على أن العالج بالليزر يرتبط بمعدالت أفضل للشفاء الكامل إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية والثالثة مقارن ًة
قدمت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى ً 60 1
تماما في ثالثة أشهر
بالعالج الوهمي .ما يقرب من  ٪30أكثر من إصابات الضغط تحققت الشفاء التام مع شهر واحد من العالج وحوالي  ٪50المزيد من إصابات الضغط تم شفاؤها ً
من المتابعة .دعمت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  1هذه النتيجة  61.ومع ذلك ,ذكرت ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  62 ,61 ,29 ,1أن العالج بالليزر لم يكن
طا بآثار أعلى مقارنة بالعناية القياسية بالجروح عندما كان قياس النتيجة هو تقليل مساحة سطح الجرح أو الشفاء .معدالت .لم يختلف معدل النتائج غير المرغوب فيها بشكل كبير
مرتب ً
عن العناية بالجروح القياسية62 .

ذكرت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  63 1عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية في تحقيق التئام الجروح الكامل لألشعة فوق البنفسجية  Cمقارنة بالعالج الوهمي .أفادت دراسة
منخفضة الجودة من المستوى  64 1عن معدل شفاء أعلى قليالً في مجموعة تتلقى العالج باألشعة تحت الحمراء مقارنة بالعالج الوهمي .ومع ذلك ,فإن الفرق التقريبي البالغ  ٪4في
معدالت الشفاء التام ال يبدو ذا داللة إكلينيكية ولم يتم اإلبالغ عن داللة إحصائية .تشير الدالئل المستمدة من الدراسات الصغيرة منخفضة الجودة في المستوى  129,65والمستوى 266
إلى أن الضوء فوق البنفسجي  Bأو  Cمرتبط بتأثيرات متفوقة ذات داللة إحصائية لتقليل مساحة سطح الجرح ومعدالت الشفاء .قدمت أدلة من دراسات متوسطة  67ومنخفضة الجودة
 64من المستوى  1أدلة متضاربة حول فعالية ضوء األشعة تحت الحمراء لتعزيز التئام الجروح بشكل أسرع .ذكرت إحدى الدراسات األحداث الضائرة المرتبطة باألشعة تحت الحمراء بما
في ذلك الوخز واأللم والنزيف واحمرار الجلد64 .
يوميا لمدة خمسة أيام في األسبوع حتى يلتئم الجرح .قد يتعذر الوصول إلى هذا النظام في العديد من
أخصائيا
يتطلب العالج بالضوء
صحيا مدرًبا ويتم إجراؤه بشكل عام مرة أو مرتين ً
ً
ً
البيئات السريرية أو الجغرافية .لوحظ تناقص كبير في بعض الدراسات ,مما يشير إلى أن بعض تدخالت العالج بالضوء قد ال تكون مقبولة لألفراد أو قد تفتقر إلى الجدوى في بعض
األماكن29,63,64,67 .
عالجات األكسجين
العالج باألكسجين عالي الضغط ( )HBOTهو عالج يتنفس فيه الفرد أكسجين بنسبة  ٪100عند ضغوط أكبر من الضغط الجوي العادي (مستوى سطح البحر) أو أكثر من ضغط
جوي مطلق ( .)ATAيمكن استخدام ضغوط تصل إلى ثالثة أضعاف الضغط الجوي العادي .لم تكن هناك أدلة كافية لتقديم توصية بشأن استخدام العالج باألكسجين عالي الضغط
لعالج إصابات الضغط .أشارت دراسة منخفضة الجودة من المستوى  68 3إلى نتائج فائقة في التئام الجروح بشكل كامل وتقليل مساحة سطح الجرح المرتبطة باستخدام غرفة األكسجين
يوميا مقارنة بضمادات الجروح المتكررة .لم تكن هناك مقارنة مع ضمادات الجروح المعاصرة .ولم يبلغ عن أي أحداث سلبية .يتطلب التدخل مهنيين صحيين
عالي الضغط لمدة ساعتين ً
يوميا باستخدام معدات متخصصة 68 ,مما قد يقلل من الجدوى في بعض البيئات السريرية والجغرافية.
مدربين يقدمون العالج لمدة  120دقيقة ً
ُيفترض أن العالجات التي تعتمد على األكسجين تحفز التئام الجروح في الجروح ناقصة التأكسج من خالل تحسين تكوين األوعية .األكسجين الموضعي هو عالج يتم فيه تطبيق
أكسجين بنسبة  ٪100مباشرة على الجرح ,عادة عند ضغوط تتراوح بين  22مم زئبق و  50مم زئبق .لم تكن هناك أدلة كافية لتقديم توصية بشأن استخدام العالج باألكسجين الموضعي

لعالج إصابات الضغط .أشارت دراسة متوسطة الجودة على المستوى األول  69إلى أن العالج باألكسجين الموضعي الذي يتم توصيله مباشرة إلى سرير الجرح باستخدام قسطرة أكسجين
يوميا على مدى ثالث جلسات يرتبط بتخفيضات أفضل بشكل ملحوظ في مساحة سطح الجرح ومعدالت أعلى للشفاء الكامل مقارنة بالمحلول الملحي  -ضمادات شاش
لمدة  60دقيقة ً
يوميا باستخدام معدات
منقوعة .لم تكن هناك مقارنة مع ضمادات الجروح المعاصرة .ولم يبلغ عن أي أحداث سلبية .تطلب التدخل مهنيين صحيين مدربين يقدمون العالج لمدة  60دقيقة ً
متخصصة 69 ,مما قد يقلل من الجدوى في بعض البيئات السريرية والجغرافية.

العالجات الحركية
ويرلبول هو شكل من أشكال العالج المائي حيث يتم استخدام دوران الماء الدافئ لتعزيز تنظيف الجروح ,بما في ذلك إزالة األنسجة الميتة والحطام في سرير الجرح .إما أن يكون الفرد
نادر
مغمور في حمام الدوامة ,أو أن الطرف مغمور وقد يتم تحريك الماء أو ال يتم تحريكه 70 .تم استخدام ويرلبول في الماضي لتطهير الجروح وتقليل الحمل البيولوجي البكتيري ولكنه ًا
ًا
نظر الرتفاع المخاطر الناجمة عن األحداث الضائرة وقلة اليقين من اآلثار المرغوبة ,ال يمكن تقديم أي توصية بخصوص عالج الدوامة لعالج
ما يستخدم في العناية بالجروح المعاصرةً .ا
طا بالتئام أسرع مقارنة بضمادة الجرح المالحة الرطبة .كانت هذه
إصابات الضغط .ذكرت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  71 1أن العالج بالدوامة لمدة أسبوعين كان مرتب ً
الدراسة في خطر كبير من التحيز .أبرزت األدلة غير المباشرة من مراجعة  70التي تضمنت نتائج األبحاث التي أجريت في أنواع أخرى من الجروح مخاطر العالج بالدوامة بما في ذلك
عدوى الجرح والتلوث المتبادل وزيادة ارتفاع ضغط الدم الوعائي واحتقان األوعية الدموية.
الغسل النابض هو عالج مائي ميكانيكي يتضمن توصيل محلول ملحي طبيعي بمعدل يتراوح بين  4و  15رطل  /بوصة مربعة (الري المضغوط) من خالل جهاز ميكانيكي بهدف إزالة
نظر لضآلة حجم األدلة ,ال
سلبيا ُيعتقد أنه يحفز التحبيبً .ا
حطام الجرح باستخدام الطاقة الميكانيكية.
جنبا إلى جنب مع الغسل النبضي مما يخلق ضغ ً
ً
طا ً
عادة ما يتم استخدام الشفط ً

يمكن تقديم أي توصية بشأن استخدام غسيل نابض لعالج إصابات الضغط .اقترحت دراسة واحدة متوسطة الجودة على المستوى  )72( 1أن غسل النبض لمدة ثالثة أسابيع يرتبط
بتخفيضات أسرع في طول الجرح وعرضه وعمقه وحجمه من العالج الوهمي .ومع ذلك ,تضمنت جميع فترات الثقة القيمة الفارغة ,مما يقلل الثقة في أهمية النتائج.
يحاول العالج باالهتزاز استخدام االهتزاز لتعزيز تدفق الدم ,وبالتالي تحسين التئام الجروح من توسع األوعيةُ .يقترح أن هذا النوع من العالج يحفز تدفق الدم بسبب الضغوط الميكانيكية
للخاليا البطانية مما يؤدي إلى توسع األوعية 73 .ال توجد أدلة كافية لتقديم توصية بشأن استخدام العالج باالهتزاز لعالج إصابات الضغط .اقترحت دراسة مستوى  2متوسط الجودة 74

طا بنتائج فائقة اللتئام الجروح مقارن ًة بالعناية بالجروح القياسية وحدها .كانت الدراسة في خطر كبير من التحيز .لم يتم
أن العالج باالهتزاز لمدة تصل إلى سبعة أيام قد يكون مرتب ً

 وقد يكون الوصول,ممكنا في جميع البيئات السريرية
 قد ال يكون هذا النظام. دقيقة15  تم تنفيذ العالج باالهتزاز ثالث مرات في اليوم مع مدة كل جلسة.اإلبالغ عن أي أحداث سلبية
ً
.محدودا في بعض المناطق الجغرافية
إلى المعدات
ً

التحفيز الكهربائي للوقاية من إصابات الضغط
 يؤدي التحفيز الكهربائي إلى.) في منع إصابات الضغط لدى األفراد المعرضين لخطر كبير (بشكل أساسي مع اصابات النخاع الشوكيES  استكشفت دور78-75 عدد من الدراسات
حدوث تقلصات متقطعة للعضالت الك اززية تعيد توزيع التحميل والصالبة لألنسجة الرخوة المشوهة كما يتضح من االنخفاض الكبير في ضغط السطح البيني الذي لوحظ في عدد من
. فإن األدلة الحالية غير كافية لتقديم توصية, ومع ذلك75,76  يبدو أن التدخل عملي في الحياة اليومية وجيد التحمل ؛.الدراسات
 بحثت في تأثير التنشيط المستحث بالـ التحفيز الكهربي للعضالت األلوية وأوتار المأبض على ضغط واجهة الجلوس لدى األفراد المصابين78-75 ,عدد من التجارب السريرية الصغيرة
 استكشفت غالبية الدراسات80.  ووقوع إصابة الضغط77,79  واستكشف عدد أقل من الدراسات تأثير التحفيز الكهربي على نضح األنسجة و أكسجين,باصابات النخاع الشوكي
-75 خصيصا مع أقطاب كهربائية مدمجة
 بشكل عام من خالل شورت التحفيز الكهربي مصمم, حيث يتم تطبيق التحفيز على عضالت األلوية وأوتار المأبضES التطبيق السطحي لـ
ً
 نقطة50  يوم مع تيار/  ساعات3  إلى1  مع تطبيق التحفيز الكهربي لمدة, مللي أمبير115  إلى70  تراوحت السعة الحالية عبر الدراسات من:80  أو منصات مطبقة على الجلد78
 دقيقة راحة في17  ثوان) و4  إيقاف تشغيله لمدة: ثانية واحدة إيقاف التشغيل أو تشغيل ثانية واحدة: دقائق من التحفيز (بما في ذلك ثانية واحدة في3 :في الثانية في دورة متقطعة
n  حيث أبلغت عن ارتباط األخير بأداء أفضل لألنسجة نتائج,ES  قارنت التحفيز الكهربي السطحي مع تطبيق جذر العصب العجزي لـ79  دراسة واحدة78-75 معظم الدراسات
.)4  (المستوى79  على الرغم من أن كال من نظم التحفيز الكهربي السطحية والعجزية أظهرت تحسينات مقارنة مع عدم التدخل,واألكسجة
خلصت الدراسات المذكورة أعاله إلى أن االنقباضات الك اززية التي يسببها التحفيز الكهربي للعضالت األلوية وأوتار المأبض في األفراد الجالسين المصابين بإصابات النخاع الشوكي
 حيث أبلغت إحدى, كانت األدلة على الفعالية في تحسين نضح األنسجة واألكسجة مختلطة.)5 انخفاضا مؤقتًا في ضغط السطح البيني وتحسين توزيع الضغط (كل المستوى
تسبب
ً
 في الدراسة.)4  ووجدت الدراسة األخرى كالً من جذر األعصاب السطحي والعميق التحفيز الكهربي لتحسين تدفق الدم (كال المستوى,إحصائيا
الدراسات عن عدم وجود تأثير معتد به
ً
 واستراتيجيات الرعاية,طا بالتدخل
ً اضحا ما إذا كان هذا مرتب
ً  على الرغم من أنه لم يكن و, لم تحدث إصابات ضغط في فترة الدراسة,الوحيدة التي أبلغت عن وقوع إصابات الضغط

.)3 نسبيا (المستوى
ً  لمدة الدراسة القصيرة,الوقائية األخرى
المراجع

Aaron RK, Boyan BD, Ciombor DM, Schwartz Z, Simon BJ. Stimulation of growth factor synthesis by electric and electromagnetic fields. Clin Orthop
Relat Res, 2004(419): 30-37.
Bassett CA. Low energy pulsing electromagnetic fields modify biomedical processes. Bioessays, 1987; 6(1): 36-42.
Dumville Jo C, Land L, Evans D, Peinemann F. Negative pressure wound therapy for treating leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews,
2015; 7(Art No. CD011354).
Polak A, Kloth LC, Blaszczak E, Taradaj J, Nawrat-Szoltysik A, Ickowicz T, Hordynska E, Franek A, Kucio C. The efficacy of pressure ulcer treatment
with cathodal and cathodal-anodal high-voltage monophasic pulsed current: A prospective, randomized, controlled clinical trial. Phys Ther, 2017;
97(8): 777-789.
Polak A, Kloth LC, Blaszczak E, Taradaj J, Nawrat-Szoltysik A, Walczak A, Bialek L, Paczula M, Franek A, Kucio C. Evaluation of the healing progress
of pressure ulcers treated with cathodal high-voltage monophasic pulsed current: Results of a prospective, double-blind, randomized clinical trial. Adv
Skin Wound Care, 2016; 29(10): 447-459.
Karba R, Semrov D, Vodovnik L, Benko H, S'avrin R. DC electrical stimulation for chronic wound healing enhancement Part 1. Clinical study and
determination of electrical field distribution in the numerical wound model. Bioelectrochem Bioenerg, 1997; 43(2): 265-270.
Adunsky A, Ohry A, DDCT Group. Decubitus direct current treatment (DDCT) of pressure ulcers: Results of a randomized double-blinded placebo
controlled study. Arch Gerontol Geriatr, 2005; 41(3): 261-269.
Ullah M. A study to detect the efficacy of micro-current electrical therapy on decubitus wound. J Med Sci, 2007; 7(8): 1320-1324.
Stefanovska A, Vodovnik L, Benko H, Turk R. Treatment of chronic wounds by means of electric and electromagnetic fields. Part 2. Value of FES
parameters for pressure sore treatment. Med Biol Eng Comput, 1993; 31(3): 213-20.
Polak A, Taradaj J, Nawrat-Szoltysik A, Stania M, Dolibog P, Blaszczak E, Zarzeczny R, Juras G, Franek A, Kucio C. Reduction of pressure ulcer size
with high-voltage pulsed current and high-frequency ultrasound: A randomised trial. J Wound Care, 2016; 25(12): 742-754.
Houghton PE, Campbell KE, Fraser CH, Harris C, Keast DH, Potter PJ, Hayes KC, Woodbury MG. Electrical stimulation therapy increases rate of
healing of pressure ulcers in community-dwelling people with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil, 2010; 91(5): 669-678.
Franek A, Kostur R, Polak A, Taradaj J, Szlachta Z, Blaszczak E, Dolibog P, Dolibog P, Koczy B, Kucio C. Using high-voltage electrical stimulation in
the treatment of recalcitrant pressure ulcers: Results of a randomized, controlled clinical study. Ostomy Wound Manage, 2012; 58(3): 30-44.
Franek A, Kostur R, Taradaj J, Blaszczak E, Szlachta Z, Dolibog P, Dolibog P, Polak A. Effect of high voltage monophasic stimulation on pressure ulcer
healing: Results from a randomized controlled trial. Wounds, 2011; 23(1): 15-23.
Karsli PB, Gurcay E, Karaahmet OZ, Cakci A. High-voltage electrical stimulation versus ultrasound in the treatment of pressure ulcers. Adv Skin
Wound Care, 2017; 30(12): 565-570.
Griffin JW, Tooms RE, Mendius RA, Clifft JK, Vander Zwaag R, el Zeky F. Efficacy of high voltage pulsed current for healing of pressure ulcers in
patients with spinal cord injury. Phys Ther, 1991; 71(6): 433-42.
Kloth LC, Feedar JA. Acceleration of wound healing with high voltage, monophasic, pulsed current. Phys Ther, 1988; 68(4): 5038.
Gentzkow GD, Alon G, Taler GA, Eltorai IM, Montroy RE. Healing of refractory Stage III & IV pressure ulcers by a new electrical stimulation device.
Wounds, 1993; 5(3): 160-171.
Wood JM, Evans PE, Schallreuter KU, Jacobson WE, Sufit R, Newman J, White C, Jacobson M. A multicenter study on the use of pulsed low-intensity

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

direct current for healing chronic stage II and stage III decubitus ulcers. Arch Dermatol, 1993; 129(8): 999-1009.
Jercinovic A, Karba R, Vodovnik L, Stefanovska A, Kroselj P, Turk R, Dzidic I, Benko H, Savrin R. Low frequency pulsed current and pressure ulcer
healing. IEEE Trans Rehabil Eng, 1994; 2(4): 225-233.
Lawson D, Petrofsky J. The Eeffect of monophasic vs. biphasic current on healing rate and blood flow in people with pressure and neuropathic ulcers.
J Acute Care Phys Ther, 2013; 4(1): 26-33.
Srivastava RN, Dwivedi MK, Bhagat AK, Raj S, Agarwal R, Chandra A. A non-randomised, controlled clinical trial of an innovative device for negative
pressure wound therapy of pressure ulcers in traumatic paraplegia patients. Int Wound J, 2014.
Maeshige N, Fujiwara H, Honda H, Yoshikawa Y. Evaluation of the combined use of ultrasound irradiation and wound dressing on pressure ulcers. J
Wound Care, 2010; 19: 63-8.
Aliano K, Low C, Stavrides S, Luchs J, Davenport T. The correlation between ultrasound findings and clinical assessment of pressure-related ulcers: is
the extent of injury greater than what is predicted? Surg Technol Int, 2014; 24: 112-6.
Wagner-Cox P, Duhame HM, Jamison CR, Jackson RR, Fehr ST. Use of noncontact low-frequency ultrasound in deep tissue pressure injury: A
retrospective analysis. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2017; 44(4): 336-342.
Honaker JS, Forston MR, Davis EA, Wiesner MM, Morgan JA. Effects of non contact low-frequency ultrasound on healing of suspected deep tissue
injury: A retrospective analysis. Int Wound J, 2013; 10(1): 65-72.
Serena T, Lee SK, Lam K, Attar P, Meneses P, Ennis W. The impact of noncontact, nonthermal, low-frequency ultrasound on bacterial counts in
experimental and chronic wounds. Ostomy Wound Manage, 2009; 55(1): 22-30.
Honaker JS, Forston MR, Davis EA, Weisner MM, Morgan JA, & , Sacca E. The effect of adjunctive non-contact low frequency ultrasound on deep
tissue pressure injury. Wound Repair Regen, 2016.
Polak A, Franek A, Blaszczak E, Nawrat-Szoltysik A, Taradaj J, Wiercigroch L, Dolibog P, Stania M, Juras G. A prospective, randomized, controlled,
clinical study to evaluate the efficacy of high-frequency ultrasound in the treatment of Stage II and Stage III pressure ulcers in geriatric patients.
Ostomy Wound Manage, 2014; 60(8): 16-28.
Nussbaum EL, Biemann I, Mustard B. Comparison of ultrasound/ultraviolet-C and laser for treatment of pressure ulcers in patients with spinal cord
injury. Phys Ther, 1994; 74(9): 812-23.
Shanmuga RP, Suryanaryana Reddy V, Venkat R, Sachin G, Bhagya SS. A study to evaluate the effectiveness of continuous ultrasound therapy in
healing of pressure sores - A prospective randomized clinical trial. Indian J Physiother Occup Ther, 2017; 11(3): 136-140.
McDiarmid T, Burns PN, Lewith GT, Machin D. Ultrasound and the treatment of pressure sores. Physiotherapy, 1985; 71(2): 6670.
ter Riet G, Kessels AG, Knipschild P. A randomized clinical trial of ultrasound in the treatment of pressure ulcers. Phys Ther, 1996; 76(12): 1301-11.
Ho CH, Powell HL, Collins JF, Bauman WA, Spungen AM. Poor nutrition is a relative contraindication to negative pressure wound therapy for pressure
ulcers: preliminary observations in patients with spinal cord injury. Adv Skin Wound Care, 2010; 23(11): 508-516.
Isago T, Nozaki M, Kikuchi Y, Honda T, Nakazawa H. Negative-pressure dressings in the treatment of pressure ulcers. J Dermatol, 2003; 30(4): 299305.
Joseph E, Hamori CA, Bergman S, Roaf E, Swann NF, Anastasi GW. New therapeutic approaches in wound care. A prospective randomized trial of
vacuum-assisted closure versus standard therapy of chronic nonhealing wounds. Wounds, 2000; 12(3): 6067.
Dwivedi MK, Bhagat AK, Srivastava RN, Jain A, Baghel K, Raj S. Expression of MMP-8 in pressure injuries in spinal cord injury patients managed by
negative pressure wound therapy or conventional wound care. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2017; 44(4): 343-349.
Dwivedi MK, Srivastava RN, Bhagat AK, Agarwal R, Baghel K, Jain A, Raj S. Pressure ulcer management in paraplegic patients with a novel negative
pressure device: A randomised controlled trial. J Wound Care, 2016; 25(4): 199-207.
de Laat EHEW, van den Boogaard MHWA, Spauwen PHM, van Kuppevelt DHJM, van Goor H, Schoonhoven L. Faster wound healing with topical
negative pressure therapy in difficult-to-heal wounds: A prospective randomized controlled trial. Ann Plast Surg, 2011; 67(6): 626-631.
Weir GR, Smart H, van Marle J, Cronje FJ. Arterial disease ulcers, Part 1: Clinical diagnosis and investigation. Adv Skin Wound Care, 2014; 27(9):
421.
Cardinal Health. Cardinal Health™ Negative Pressure Wound Therapy CATALYST™ Clinician User Manual. 2018; Available from:
https://www.cardinalhealth.com/content/dam/corp/web/documents/Manual/cardinal -health-catalyst-clinician-user-manual.pdf.
KCI. KA.C.® Therapy™ Clinical Guidelines: A reference so urce for clinicians. 2014; Available from: http://research.vuse.
vanderbilt.edu/srdesign/2005/group27/KCI%20operating%20procedures.pdf.
Wild T, Stremitzer S, Budzanowski A, Hoelzenbein T, Ludwig C, Ohrenberger G. Definition of efficiency in vacuum therapy - A randomised controlled
trial comparing with V.A.C. therapy. Int Wound J, 2008; 5(5): 641-647.
Fox A, Tadros A, Perks AG. An unusual complication of vacuum assisted closure in the treatment of a pressure ulcer. J Wound Care, 2004; 13(8):
344-5.
Deva AK, Buckland GH, Fisher E, Liew SC, Merten S, McGlynn M, Gianoutsos MP, Baldwin MA, Lendvay PG. Topical negative pressure in wound
management. Med J Aust, 2000; 173(3): 128-131.
Wallin A-M, Bostrom L, Ulfvarson J, Ottosson C. Negative pressure wound therapy - A descriptive study. Ostomy Wound Manage, 2011; 57(6): 2229.
Timmers M, Le Cessie S, Banwell P The effects of varying degrees of pressure delivered by negative-pressure wound therapy on skin perfusion. Ann
Plast Surg, 2005; 55(6): 665-71; 1097-98.
Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, McGuirt W. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: Animal studies
and basic foundation. Ann Plast Surg, 1997; 38(6): 553-562.
Fabian T, Kaufman H, Lett E. The evaluation of subatmospheric pressure and hyperbaric oxygen in ischemic full-thickness wound healing. Am J Surg,
2000; 66(12): 1136-43.
Greene A, M. Puder M, Roy R. Microdeformational wound therapy: Effects on angiogenesis and matrix metalloproteinases in chronic wounds of three
debilitated patients. Ann Plast Surg, 2006; 56(4): 418-22.
Wanner MB, Schwarzl F, Strub B, Zaech GA, Pierer G. Vacuum-assisted wound closure for cheaper and more comfortable healing of pressure sores:
A prospective study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 2003; 37(1): 28-33.
Mostafa J, Ali Y, Zohre R, Samaneh R. Electromagnetic fields and ultrasound waves in wound treatment: A comparative review of therapeutic
outcomes. Biosciences Biotechnology Research Asia, 2015; 12: 185-195.
Aziz Z, Bell-Syer SEM. Electromagnetic therapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev, 2015; 9(Art. No.: CD002930.).
Salzberg CA, Cooper Vastola SA, Perez F, Viehbeck MG, Byrne DW. The effects of non-thermal pulsed electromagnetic energy on wound healing of
pressure ulcers in spinal cord-injured patients: a randomized, double-blind study. Ostomy Wound Manage, 1995; 41(3): 42-4, 46, 48
Seaborne D, Quirion-DeGirardi C, Rousseau M, Rivest M, Lambert J. The treatment of pressure sores using pulsed electromagnetic energy (PEME).
Physiother Can, 1996; 48(2): 131-137.
Comorosan S, Vasilco R, Arghiropol M, Paslaru L, Jieanu V, S. S. The effect of Diapulse therapy on the healing of decubitus ulcer. Rom J Physiol,
1993; 30(1-2): 41-45.
Gupta A, Taly AB, Srivastava A, Kumar S, Thyloth M. Efficacy of pulsed electromagnetic field therapy in healing of pressure ulcers: A randomized

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

control trial. Neurol India, 2009; 57(5): 622.
Frykberg RG, Driver VR, Lavery LA, Armstrong DG, Isenberg RA. The use of pulsed radio frequency energy therapy in treating lower extremity wounds:
Results of a retrospective study of a wound registry. Ostomy Wound Manage, 2011; 57(3): 22-29.
Conner-Kerr T, Isenberg RA. Retrospective analysis of pulsed radiofrequency energy therapy use in the treatment of chronic pressure ulcers. Adv Skin
Wound Care, 2012; 25(6): 253-60.
Chen C, Hou W-H, Chan Edwin SY, Yeh M-L, Lo Heng-Lien D. Phototherapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev, 2014(7).
Taradaj J, Halski T, Kucharzewski M, Urbanek T, Halska U, Kucio C. Effect of laser irradiation at different wavelengths (940, 808, and 658 nm) on
pressure ulcer healing: Results from a clinical study. Evid Based Complement Alternat Med, 2013.
Shojaei H, Sokhangoei Y, Soroush MR. Low level laser therapy in the treatment of pressure ulcers in spinal cord handicapped veterans living in
Tehran. Janbazan Medical eac Engineering Research Centre 2008; 33(1): 44-8.
Lucas C, van Gemert MJ, de Haan RJ. Efficacy of lowlevel laser therapy in the management of stage III decubitus ulcers: A prospective, observerblinded multicentre randomised clinical trial. Lasers Med Sci, 2003; 18 (2 ): 72-7.
Nussbaum E, Flett H, Hitzig S, McGillivray C, Leber D, Morris H, Jing F. Ultraviolet-C irradiation in the management of pressure ulcers in people with
spinal cord injury: A randomized, placebo-controlled trial. Arch Phys Med Rehabil, 2013; 94(4): 650-9.
Dehlin O, Elmstahl S, Gottrup F. Monochromatic phototherapy in elderly patients: A new way of treating chronic pressure ulcers? Aging Clin Exp Res,
2003; 15(3): 259-63.
Wills EE, Anderson TW, Beattie BL, Scott A. A randomized placebo-controlled trial of ultraviolet light in the treatment of superficial pressure sores. J
Am Geriatr Soc, 1983; 31(3): 131-3.
Onigbinde AT, Olafimihan KF, Ojoawo A, Adedoyin RA, Omiyale O, Mothabeng J. The effect of ultraviolet radiation (type B) on decubitus ulcers.
Internet J Allied Health Sci Pract, 2010; 8(1): 1-6.
Schubert V. Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study.
Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2001; 17(1): 32-38.
Rosenthal AM, Schurman A. Hyperbaric treatment of pressure sores. Arch Phys Med Rehabil, 1971; 52(9): 413-5.
Azimian J, Nayeri ND, Pourkhaleghi E, Ansari M. Transdermal wound oxygen therapy on pressure ulcer healing: A single-blind multi-center
randomized controlled trial. Iran Red Crescent Med J, 2015; 17(11).
Tao H, Butler JP, Luttrell T. The role of whirlpool in wound care. J Am Coll Clin Wound Spec, 2012; 4(1): 7-12.
Burke DT, Ho CH, Saucier MA, Stewart G. Effects of hydrotherapy on pressure ulcer healing. Am J Phys Med Rehabil, 1998; 77(5): 394-8.
Ho CH, Bensitel T, Wang X, Bogie KM. Pulsatile lavage for the enhancement of pressure ulcer healing: A randomized controlled trial. Phys Ther, 2012;
92(1): 38-48.
Maloney-Hinds C, Petrofsky J, Zimmerman G, Hessinger DA. The role of nitric oxide in skin blood flow increases due to vibration in health adults and
adults with type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther, 2009; 11(1): 39-43.
Arashi M, Sugama J, Sanada H, Konya C, Okuwa M, Nakagami G, Inoue A, Tabata K. Vibration therapy accelerates healing of stage I pressure ulcers
in older adult patients. Adv Skin Wound Care, 2010; 23(7): 321.
Janssen T, de Koning A, Legemate K, Smit C. Electrical stimulation-induced gluteal and hamstring muscle activation can reduce sitting pressure in
individuals with a spinal cord injury. Assistive Technology Research Series, 2010: 332-334.
Smit C, Haverkamp G, de Groot S, Stolwijk-Swuste J, Janssen T. Effects of electrical stimulation-induced gluteal versus gluteal and hamstring muscles
activation on sitting pressure distribution in persons with a spinal cord injury. Spinal Cord, 2012; 50(8): 590-4.
Smit CA, Zwinkels M, van Dijk T, de Groot S, Stolwijk-Swuste JM, Janssen TW. Gluteal blood flow and oxygenation during electrical stimulationinduced muscle activation versus pressure relief movements in wheelchair users with a spinal cord injury. Spinal Cord, 2013; 51(9): 694-9.
Smit CAJ, Legemate KJA, de Koning A, de Groot S, Stolwijk-Swuste JM, Janssen TWJ. Prolonged electrical stimulation-induced gluteal and hamstring
muscle activation and sitting pressure in spinal cord injury: Effect of duty cycle. J Rehabil Res Dev, 2013; 50(7): 1035-1046.
Liu LQ, Ferguson-Pell M. Blood perfusion changes during sacral nerve root stimulation versus surface gluteus electrical stimulation on in seated spinal
cord injury. Assist Technol, 2017; 29: 1-8.
Kane A, Warwaruk-Rogers R, Ho C, Chan M, Stein R, Mushahwar VK, Dukelow SP. A feasibility study of intermittent electrical stimulation to prevent
deep
tissue
injury
in
the
intensive
care
unit.
Adv
Wound
Care,
2017;
6(4):
115-124.

.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80

جراحة اصابات الضغط

المقدمة
غالبا ما يصعب التئام إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة باستخدام تقنيات التئام الجروح التقليدية .يشمل التدبير الجراحي التنضير الجراحي الحاد أو استئصال إصابات
ً
عالجيا عندما ال تستجيب إصابة الضغط الستراتيجيات اإلدارة التقليدية بما في
خيار
الضغط ,مع أو بدون طعم جلدي مشقوق أو إغالق رفرف لتغطية الجرح .تصبح اإلدارة الجراحية ًا
ً

جنبا إلى جنب مع إعادة توزيع الضغط .في بعض الحاالت ,تصبح اإلدارة الجراحية ضرورة ملحة ,على سبيل المثال بسبب
ذلك التنضير وادارة العدوى وضمادات الجروح المتقدمةً ,
االشتباه في تعفن الدم أو التهاب العظم والنقي.

يركز هذا الفصل على التوصيات قبل الجراحة وأثناءها وبعد العملية الجراحية لإلدارة الجراحية إلصابات الضغط ,وال سيما جراحة إعادة البناء التي تتضمن إغالق السديلة .تمت مناقشة
التنضير الجراحي الحاد في الفصل التوجيهي التطهير واإلنضار .ال يتناول هذا الفصل تقنيات جراحية محددة ؛ يتم اتخاذ هذه الق اررات بشكل أكثر مالءمة من قبل جراح متمرس يفهم
االحتياجات الفريدة للفرد ,واصابة الضغط التي تتطلب إدارة جراحية وبيئة التئام الجروح.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي المؤشرات المناسبة للنظر في األهلية للتدخل الجراحي إلصابة الضغط؟



ما هي التدخالت قبل الجراحة الفعالة لدعم الفرد الذي يخضع للتدخل الجراحي إلصابة الضغط؟



ما هي التدخالت أثناء العملية الفعالة لدعم الفرد الذي يخضع لتدخل جراحي إلصابة الضغط؟



ما هي تدخالت ما بعد الجراحة الفعالة لدعم الفرد الذي يخضع لتدخل جراحي إلصابة الضغط؟



ما هي التدخالت الفعالة للحد من تكرار إصابة الضغط بعد التدخل الجراحي؟

اختيار األفراد لجراحة إصابات الضغط
 :18.1الحصول على استشارة جراحية للفرد المصاب بإصابة ضغط والتي:


لديه التهاب النسيج الخلوي المتقدم أو يشتبه في أنه مصدر لإلنتان



لديه تقويض ,ونفق ,ومسالك جيبية و  /أو أنسجة نخرية واسعة النطاق ال يمكن إزالتها بسهولة عن طريق التنضير التحفظي



من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة وال تغلق بالعالج المحافظ.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


عند االشتباه باإلنتان ,يجب الحصول على استشارة جراحية بشكل عاجل (رأي خبير).



عندما يعاني الفرد المصاب بالضغط من حمى مع عدم وجود بؤر أخرى للعدوى ,يشتبه في تجرثم الدم المرتبط بإصابة الضغط (رأي الخبراء).



تقييما من قبل ممارس طبي  /جراح األوعية الدموية وامكانية تنضير جراحي حاد وعاجل (رأي
في ظل وجود عالمات سريرية للعدوى ,يتطلب النخر الجاف والمستقر
ً
خبير).



يجب أن تكون اإلحاالت الجراحية مناسبة للحالة السريرية للفرد وأهداف رعايته (رأي الخبراء).

نقاش
إصابات الضغط هي سبب معروف لإلنتان والوفاة  6-1.إلصابات الضغط مع التهاب النسيج الخلوي المتقدم أو الخراج أو العدوى الجسيمة ,يجب إجراء استشارة جراحية على وجه
عاما عن حدوث  1.70لكل 10000
السرعة للتصريف و  /أو التنضير .يحدث تجرثم الدم أو اإلنتان الناجم عن إصابة الضغط بشكل غير متكرر  -أبلغت دراسة جماعية مدتها ً 32
خروج بالغ في مستشفى تعليمي في إسبانيا  - 1ولكن في حالة حدوث ذلك ,قد تكون هناك حاجة إلى إدارة جراحية عاجلة.

يجب الحصول على استشارة جراحية في بعض العروض السريرية التي تستفيد من التنضير الجراحي الحاد .كما تمت مناقشته في الفصل اإلرشادي حول التطهير والتنضير (انظر
التوصية  ,)12.5ال ينبغي إنضار الجار المستقر والصلب والجاف عندما ال يكون هناك إمدادات دم كافية لدعم السيطرة على العدوى أو الشفاء .قد تكون هناك حاجة إلى  escharفي
مناسبا ألنه وسيلة سريعة لتحريك األنسجة غير القابلة للحياة  13-8.باإلضافة إلى ذلك ,إصابات
وجود عالمات سريرية للعدوى .في هذه الحالة ,قد يكون التنضير الجراحي الحاد
ً
الضغط مع التقويض ,األنفاق  /الجيوب األنفية ,و  /أو األنسجة الميتة الواسعة التي ال يمكن إزالتها بسهولة عن طريق يجب مراجعة طرق التنضير األخرى من قبل الفريق الجراحي

الحتمال التنضير الجراحي الحاد  13-8.يتضمن األساس المنطقي للمراجعة الجراحية تحسين التخدير والتسكين والمراقبة السريرية والوصول إلى معدات األجهزة والموظفين المساعدين.
أيضا الشروع في استشارة جراحية لتقييم األهلية لإلصالح الجراحي إلصابة الضغط لألفراد الذين يعانون من إصابات ضغط شديدة غير قابلة للشفاء .تفقد إصابات الضغط من
يجب ً

أيضا ,مما يزيد من خطر اإلصابة بالتهاب العظم والنقي.
الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة كميات كبيرة من الجلد والدهون تحت الجلد و ً
أحيانا العضالت .يمكن أن توجد العظام المكشوفة ً

شهور إلى سنوات للشفاء
ًا
مع العالج المحافظ ,قد تستغرق إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة
 :18.2ضع في اعتبارك العوامل التالية عند تقييم أهلية الفرد إلجراء جراحة إصابات الضغط:



احتمال الشفاء بالعالج المحافظ مقابل التدخل الجراحي

أهداف الرعاية الفردية



الحالة السريرية للفرد



الدافع وقدرة الفرد على االمتثال لنظام العالج



مخاطر الجراحة للفرد.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك استخدام أداة تقييم رسمية لتقييم مخاطر الوفاة (على سبيل المثال ,نظام تصنيف الجمعية األمريكية ألطباء التخدير [ ,]ASAوعلم وظائف األعضاء الحاد
وتقييم الصحة المزمنة  IIودرجة الخطورة الفسيولوجية والتشغيلية لتعداد الوفيات والمراضة [بوسوم] ( 16رأي خبير).



تقييم العوامل التي قد تضعف قدرة الفرد على الشفاء بعد الجراحة بما في ذلك الحالة التغذوية ,وحالة التدخين ,وحبس البول ,واألمراض المشتركة ,والعدوى والعوامل النفسية
واالجتماعية (رأي الخبراء).



عند التخطيط لعملية جراحية ,ناقش مع الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين:



أهداف الرعاية



النتائج المتوقعة



المخاطر والفوائد



نظام العالج قبل وبعد الجراحة (رأي الخبراء).

نقاش
يعا للعيب ويؤسس تغطية دائمة وسميكة لألنسجة الرخوة واعادة توعية.
عندما يتفق مع هدف الفرد المتمثل في الرعاية ,فإن االستئصال الجراحي واصالح إصابة الضغط يحقق إغالًقا سر ً
أيضا في تحسين القدرة الوظيفية ونوعية الحياة .في البحث الذي يشير إلى جراحة إصابات الضغط ,أفادت بعض الدراسات باستخدام معايير
يساهم االستئصال الجراحي واإلصالح ً
اختيار محددة الختيار المرشحين للجراحة .تشمل العوامل التي يجب تقييمها الحاجة إلى الجراحة (على سبيل المثال ,احتمالية شفاء الجرح من خالل العالج المحافظ) ,والحالة السريرية
للفرد ,وأهداف الرعاية والتحفيز ,فضالً عن المخاطر الجراحية والنتائج الجراحية المحتملة.
الشفاء والتكرار
من المهم أن يحدد الجراح ويبلغ إمكانية الشفاء قبل إجراء التدخل الجراحي .يتعافى معظم األفراد في البداية من جراحة إصابات الضغط .في الدراسات القائمة على المالحظة الواردة في
األدبيات ,كانت معدالت الشفاء الكامل مرتفعة بشكل عام .ليونغ ( . (2017أشار  17إلى أن  ٪96من المجموعة التي خضعت لجراحة إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو
تماما في غضون أربعة أسابيع (المستوى  .)3هوانغ وآخرون )2015( .أبلغ  18عن معدل شفاء كامل بنسبة  ٪ 100عن طريق المتابعة النهائية (ما بين
الرابعة في السويد قد ُشفيت ً
أربعة أشهر وثالث سنوات) لعينة من األفراد الذين يخضعون إلعادة البناء الجراحي إلصابة ضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة في الصين (المستوى  .)4سريفاستافا وآخرون.
فردا يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ( )SCIيخضعون لعملية جراحية
( 19 )2009أبلغ عن معدل شفاء إجمالي بنسبة ( ٪ 87متوسط المتابعة ً 7.45 ± 15.4ا
شهر) لـ ً 25

للفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة أو إصابات الضغط غير المستقرة في الهند (المستوى  . )4قد يكون االختالف في معدالت الشفاء المبلغ عنها عبر الدراسات بسبب شدة المرض ,أو مدة
المتابعة ,أو اإلجراء الجراحي المستخدم في دراسات المركز الفردي في المقام األول أو بسبب االختالفات في كيفية تحديد الشفاء الكامل .في االنحدار اللوجستي متعدد المتغيرات للتاريخ
فردا مع  n = 231عملية جراحية لسديلة) ,بعد أن خضعوا لعملية جراحية سابقة في نفس الموقع التشريحي (نسبة أرجحية مخفضة
من األفراد الذين خضعوا لعملية جراحية (ن = ً 137

=  CI 1.23٪ 3.84, 95إلى  ,11.94ضغط =  ,) 0.02ضعف التحكم في مرض السكري (نسبة أرجحية مخفضة =  , CI 1.11 to 4.19٪95 , 3.84ضغط = ) 0.024
عاما وقت الجراحة (نسبة أرجحية مخفضة =  , CI 1.19 to 20.08٪95 , 4.89ضغط =  ) 0.028مع ضعف الشفاء الذي يتطلب جراحة أخرى (المستوى
وعمرك أقل من ً 45
.)3
على الرغم من أن معظم األفراد يصلون إلى الشفاء التام بعد جراحة إصابات الضغط ,فإن تكرار إصابة الضغط هو مصدر قلق كبير ,خاصة بالنسبة لألفراد المعرضين لخطر إصابات
الضغط (مثل األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي) .األفراد الذين فشلوا في االلتزام ببرنامج الوقاية من إصابات الضغط في الماضي قد يتعرضون لخطر التكرار ,خاصة إذا لم
يكن هناك تغيير مستمر في سلوك الوقاية من إصابات الضغط بعد الجراحة  21.وبالتالي ,فإن احتمال تكرار أو إصابة ضغط جديدة يجب أخذها في االعتبار ومناقشتها مع الفرد
ومقدمي الرعاية غير الرسميين له عند مناقشة األهلية الجراحية وخطة إعادة التأهيل.
أفادت دراسة جماعية طويلة المدى (ن =  )33أجريت في سويس ار أن معدل التكرار من ثالث إلى عشر سنوات بعد جراحة إصابات الضغط كان  ,٪27و  ٪18من األفراد تعرضوا
إلصابة ضغط جديدة في موقع تشريحي مختلف .من بين هؤالء ,خضع  ٪ 9لعملية جراحية متكررة (المستوى  .)3أبلغت دراسات أخرى عن معدالت تكرار تتراوح بين  ٪0و  ٪39خالل
عاما ( 29-18المستويات  3و .)4
فترات المتابعة المتوسطة بين ً 14ا
شهر إلى ً 12
فردا لديهم  231إصابة ضغط) ,بعد أن خضعوا لعملية جراحية إلصابة ضغط إسكي
في تحليل متعدد المتغيرات  20من العوامل المرتبطة بالتكرار بعد جراحة إصابات الضغط (ً 137
(نسبة األرجحية =  ,2.87المجال العددي للثقة  ٪95من  1.5إلى  )5.6وخضعوا لعملية جراحية سابقة فاشلة في ارتبط نفس الموقع التشريحي (نسبة أرجحية مخفضة = ٪ 3.3, 95

عاما (ن =  )276حللت تكرار
 CI 1.4إلى  )7.6بالتكرار على مدى فترة متوسطة تبلغ  4.4سنوات (المستوى  .)3لوحظت نتائج مماثلة في دراسة تنبؤية أخرى أجريت على مدى ً 20
إصابة الضغط بعد الجراحة .تضمنت العوامل التي كانت مهمة في تكرار إصابة الضغط إجراء عملية جراحية إلصابة ضغط إسكي (خطر نسبي =, CI 1.76 to 6.81٪95 , 3.46
الضغط < ,)0.01مع وجود مؤشر كتلة الجسم ( )BMIأقل من  18.5كجم  /م ( 2خطر نسبي = , CI 1.34 to 7.27٪95 , 3.13الضغط < )0.01وأن تكون
مدخنا (خطر نسبي
ً

= , CI 1.16 to 4.7٪95 , 2.33ضغط =  .) 0.0018لم يكن العمر وحالة السكري وحجم إصابة الضغط في وقت اإلصالح الجراحي ووجود التهاب العظم والنقي مرتبطة بشكل
أيضا
كبير بتكرار إصابة الضغط (المستوى  .)3حدد تحليل ثالث متعدد المتغيرات  30الذي تضمن حاالت جراحة إصابات الضغط مع متابعة متوسطة لمدة ً 55ا
شهر (ن = ً 181
فردا) ً
بعد إجراء عملية جراحية إلصابة ضغط إسكي كعامل خطر كبير للتكرار (نسبة أرجحية مخفضة =  CI 1.32٪ 3.02, 95إلى  ,6.93ف =  .)0.009تضمنت العوامل األخرى التي
كانت مرتبطة بتكرار إصابة الضغط الشلل النصفي (نسبة أرجحية مخفضة =  , CI 1.29 to 4.56٪95 , 2.42ضغط =  ) 0.006ومستوى األلبومين (نسبة أرجحية مخفضة =
 , CI 1.11 to 3.91٪95 ,2.09ضغط = ( ) 0.021المستوى . )3
المخاطر والمضاعفات الجراحية
على الرغم من اإلبالغ عن معدالت عالية من الشفاء الكامل في الدراسات أعاله ,فقد تم اإلبالغ عن  19-17معدالت من المضاعفات الجراحية العامة وتفزر الجرح وتكرار إصابة
أيضا في العديد من الدراسات .ينبغي النظر في هذه النتائج المحتملة والقدرة الجسدية والنفسية للفرد على التغلب على المضاعفات والنكسات أثناء الشفاء ومناقشتها مع الفرد
الضغط ً

ومقدمي الرعاية غير الرسميين عند تقييم األهلية للجراحة.

أفادت التقارير أن األفراد الذين يعانون من الجروح الذين خضعوا لعملية جراحية مع التخدير العام يعانون من أمراض مصاحبة أكثر ومخاطر جراحية عامة أكبر من األشخاص العاديين
الذين يخضعون لعملية جراحية .عادة ليسوا مرشحين إلصالح إصابات الضغط الجراحية .التخدير العام مطلوب للمصابين بشلل نصفي  T-6والشلل الرباعي للسيطرة على فرط
أيضا عندما يكون الفرد عرضة للعملية .قد تستمر اإلجراءات الجراحية لمدة تصل إلى ثالث ساعات وقد تؤدي إلى فقدان الدم
المنعكسات والضعف الالإرادي .التخدير العام مطلوب ً

الذي يتطلب نقل الدم .كما أن الوقت الذي يخضع فيه لعملية جراحية يعرض األفراد لخطر إصابات الضغط الجديدة ,مع فترات جراحية أطول مرتبطة بمخاطر أكبر  37-32.راجع
الفصل التوجيهي عوامل الخطر وتقييم المخاطر لمزيد من المناقشة حول مخاطر إصابة الضغط المرتبطة بالخضوع ألي عملية جراحية.
في تحليل متعدد المتغيرات لمخاطر المضاعفات العامة بعد الجراحة لدى األفراد الذين يخضعون إلغالق جراحي إلصابة الضغط ,ثيسين وآخرون 24 )2011( .أبلغ عن خطر أقل
بشكل ملحوظ لألفراد الذين لم يكن لديهم شلل قبل الجراحة (نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة , = 0.081المجال العددي للثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  0.009إلى
أيضا خطر أقل للمضاعفات العامة لألفراد الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى عندما تطورت إصابات الضغط لديهم (نسبة أرجحية مخفضة =
 ,0.706ضغط =  .) 0.02كان هناك ً

 ٪95 ,0.108المجال العددي للثقة  ,.0021 to 0.563ضغط =  .) 0.008لم تكن هناك عالقة بين نوع إغالق السديلة الذي تم إجراؤه وخطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة

(المستوى .)3

 )Ljung et al. (2017تم اإلبالغ عن  17نتيجة لمدة أربعة أسابيع لألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي الذين يخضعون لعملية جراحية إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة
طفيفا في السديلة يلتئم في
ًا
موضعيا
الرابعة (ن =  )51كان معدل المضاعفات العامة في هذه المجموعة  ٪4ومعدل المضاعفات المحلية  .٪6تضمنت المضاعفات المحلية نز ًيفا
ونخر ً
ً
فردا .على الرغم من أن معدل تكرار
أيضا عن نتائج طويلة األمد في عشر سنوات بعد الجراحة لـ ً 33
غضون ثالثة أشهر وتأخر في الشفاء بعد شهرين  17.كما أبلغت هذه الدراسة ً
إصابة الضغط في عشر سنوات كان  ,٪27فإن الدرجات الصحية المقاسة بأداة  ®EQ-5Dكانت متوسط ( 70مقياس تناظري بصري  100نقطة) مقارنة بمتوسط درجة ما قبل
الجراحة البالغة  .30هذا يشير إلى أنه بالرغم من خطر حدوث مضاعفات ومعدل التكرار المرتفع ,يبدو أن األفراد الذين يخضعون لعملية جراحية بشكل عام قد تحسنوا بشكل كبير في
الحالة الصحية (المستوى .)3
في دراسة جماعية أكبر أجريت في الواليات المتحدة (ن =  ,)276تم اإلبالغ عن معدل مضاعفات بنسبة  ٪ 58.7لألفراد الذين يخضعون لعملية جراحية إلصابة ضغط .في هذه
الدراسة ,تم اإلبالغ بشكل شائع عن تفزر الجرح ( )٪31.2وعدوى السديلة (( )٪6.5المستوى  .)3عبر الدراسات األخرى المشمولة ,كانت معدالت المضاعفات بعد جراحة إصابات
الضغط متغيرة .تم اإلبالغ عن معدالت تفريغ الجرح بعد الجراحة من  0إلى  44-2139-18 ٪49وتراوحت مضاعفات السديلة (مثل العدوى والنخر) من  ٪0إلى ٪37.5
( 48-42,44-28,40-18,21,24المستويات  3و .)4
من المرجح أن االختالفات في معدالت المضاعفات عبر الدراسات المذكورة أعاله تتعلق بمجموعة واسعة من اإلعدادات السريرية ,واإلجراءات الجراحية ,وطرق تحديد وقياس النتائج
معدل حسب المخاطر الستكشاف عوامل المريض المرتبطة
وطول المتابعة ,والتي تختلف من أسابيع إلى عقود .تاشيرو وآخرون ( 49 )2016أبلغ عن تحليل متعدد المتغيرات ّ
بمضاعفات السديلة .تم تضمين سجالت من قاعدة بيانات أمريكية وطنية لألفراد الذين خضعوا إلعادة البناء الجراحي لموقع إصابة الضغط (ن =  )2,749في التحليل .أفادت الدراسة
أن مخاطر مضاعفات السديلة زادت بشكل ملحوظ بالنسبة لإلناث (نسبة األرجحية =  ,1.64المجال العددي للثقة  ٪95من  1.10إلى  ,2.44ف =  ,)0.02واألفراد الذين يعانون
من السمنة (نسبة األرجحية =  ,1.90المجال العددي للثقة  ٪95من  1.02إلى  ,3.55ع =  ,)0.04واألفراد .من خلفية آسيوية (نسبة أرجحية مخفضة = CI 1.40٪ 4.78, 95
أيضا اختالفات في
إلى  ,16.32ضغط =  ) 0.01وأفراد يعانون من الفشل الكلوي (نسبة أرجحية مخفضة =  CI 2.23٪ 4.99, 95إلى  ,11.16الضغط < .)0.001كانت هناك ً
بناء على الموقع التشريحي لإلصالح الجراحي ,مع اللوحات المدورة (نسبة أرجحية مخفضة =  CI 2.38٪ 4.54, 95إلى  ,8.33الضغط < )0.001والسديلة العجزي
المخاطر ً
العصعصي (نسبة أرجحية مخفضة =  CI 1.02٪ 1.72, 95إلى  ,2.86ضغط =  ) 0.04المرتبطة بمعدالت أعلى من مضاعفات السديلة من السدائل األلوية (المستوى  .)3ذكرت

مهما لإلصابة بعد الجراحة (االختطار النسبي [ CI 1.15٪RR] = 4.34, 95إلى ,16.43
دراسة تنبؤية ثانية أصغر (العدد =  29 )276أن تشخيص داء السكري كان عامل خطر ً
ضغط =  ) 0.031وكان وجود التهاب العظم والنقي عامل اختطار مهم لتفزر الجرح (خطر نسبي = , CI 1.51 to 5.13٪95 , 2.78الضغط < .)0.01ومع ذلك ,لم يكن العمر
ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين عوامل خطر كبيرة ألي من المضاعفات ( 29المستوى .)3
أدوات لتقييم األهلية الجراحية
يتم استخدام أدوات مختلفة من قبل الجراحين وأطباء التخدير وأطباء التخدير للمساعدة في تقييم لياقة الفرد للخضوع للجراحة والتخدير العام .تشمل األدوات الشائعة االستخدام (على سبيل
المثال ال الحصر) نظام تصنيف  ASAو  APACHE IIو .POSSUM
بحثت دراسة واحدة فقط في األدبيات المشمولة في استخدام قائمة المراجعة الجراحية مع األفراد الذين خضعوا لعملية إنضار جراحي حاد ,أو ترقيع الجلد المشقوق أو إغالق السديلة.
كوريتا وآخرون )2009( .قام  50بالتحقيق في استخدام  POSSUMو ( O-POSSUMنسخة من  POSSUMتم تكييفها لتقييم األهلية لجراحة العظام) للتنبؤ بمخاطر الوفاة لجراحة
فردا ؛ ن =  71عملية جراحية) بمجموعة من األفراد الذين خضعوا لعملية جراحية
إصابات الضغط .تمت مقارنة مجموعة من األفراد الذين يخضعون لجراحة إصابات الضغط (ن = ً 50

فردا ؛ ن =  62عملية جراحية) .وجدت الدراسة أن األفراد الذين خضعوا لجراحة إصابات الضغط لديهم درجات وفيات متوقعة أعلى من
لم تكن مرتبطة بالجروح المزمنة (ن = ً 62
األفراد الذين يخضعون ألنواع أخرى من الجراحة (الضغط < 0.001في كل من  POSSUMو  .)O-POSSUMاعتبر كال المقياسين طرق تنبؤية صالحة .ومع ذلك ,قد تكون النتائج

عاما في مجموعة جراحة اإلصابات غير الناتجة
عاما في مجموعة جراحة إصابات الضغط مقابل ً 20.8 ± 47.2
قد تأثرت باالختالف في متوسط العمر بين األفواج (ً 17.5 ± 72.1
عن الضغط) (المستوى .)3
الدافع لاللتزام بخطة اإلدارة
اعتبار
ًا
أيضا باعتباره
في حين أن الحالة السريرية ,بما في ذلك إعداد سرير الجرح ,وحالة العدوى والمعايير الغذائية 24 ,مهمة لتحديد ما إذا كانت الجراحة ًا
خيار ,يتم اإلبالغ عن الدافع ً
مهما .في إحدى الدراسات التي أجريت على األفراد الذين يعانون من إصابة في النخاع الشوكي ( )SCIيخضعون لعملية جراحية إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة (ن =
ً

بناء على دوافعهم وقدرتهم على متابعة العالج ,باإلضافة إلى توقع الفشل في شفاء مع العالج المحافظ ( 17المستوى  .)3في دراسة أخرى ,تم
 ,)51تم اختيار المرشحين الجراحيين ً
اختيار األفراد الذين يخضعون لجراحة إصابة الضغط (ن =  )158لإلجراء مع مراعاة قدرتهم على االلتزام ببرنامج العالج قبل وبعد الجراحة (المستوى  .)4يجب تأكيد االستعداد لاللتزام

بخطة إدارة مستمرة  21بما في ذلك متطلبات تحديد المواقع ,وفحص الجلد اليومي ,واعادة التأهيل التدريجي مع الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين .قد يسهل التعليم الكافي قبل الجراحة
االلتزام بالبرنامج (انظر التوصية .)18.3
اعداد الفرد لجراحة اصابات الضغط
 :18.3تقييم وتخفيف العوامل الجسدية والنفسية االجتماعية التي قد تضعف التئام الجروح الجراحية أو تؤثر على تكرار إصابة الضغط( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية =
)

ملخص الدليل
خمس دراسات من المستوى  3عالية و  29متوسطة  20و  49و  51و  52حالة مرضية مصاحبة ذات جودة محددة ,بما في ذلك مرض السكري 20,29 ,مرض كلوي 49 ,سمنة,
 49مستوى سابق لإلغالل  51ونتائج الدم المختبرية التي تشير إلى حالة سريرية  51,52زيادة خطر حدوث مضاعفات الجروح  /السديلة بعد الجراحة .أفادت خمس دراسات من
المستوى  4متوسطة  25 ,22ومنخفضة  ,28-27-18تدخالت ذات جودة عالية تضمنت تحسين الحالة السريرية للفرد ,بما في ذلك الحالة التغذوية  28 27 22 18وادارة سلس
البول 28 25 ,قبل الجراحة بمعدالت مضاعفات الجروح بين  ٪ 15و  ٪38لكن معدالت الشفاء اإليجابية مرتفعة بشكل عام بعد الجراحة .ذكرت دراسة إضافية متوسطة الجودة من
المستوى  23 4عن الدعم الغذائي المقدم قبل جراحة إصابات الضغط ,مع تسجيل نتائج بمعدل تكرار  .٪25أفادت ثالث دراسات متوسطة الجودة من المستوى  23 22 19 4عن
توفير التعليم لألفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين .أفادت دراسات المستوى  4ذات الجودة المتوسطة أن تقييم الظروف المنزلية 22 ,وتعزيز الوصول إلى الدعم االجتماعي  23كانت
مكونات خطط اإلدارة.
اعتبارات التنفيذ


تحسين السيطرة على مرض السكري قبل جراحة إصابات الضغط ( 29 20المستوى .)3



تحسين الحالة التغذوية قبل جراحة إصابات الضغط ( 55'18,22,27,28,51,53المستوى  3و  .)4يقدم الفصل التوجيهي الخاص بالتغذية في الوقاية من إصابات
الضغط وعالجها إرشادات شاملة حول تحسين التغذية.



اعتمادا على المسار السريري للفرد والموارد المتاحة
يمكن إجراء تشخيص التهاب العظم والنقي قبل الجراحة  56 25 18أو أثناء الجراحة 59'4456 40 22,25
ً



إدارة سلس البول قبل جراحة إصابات الضغط ( 25,28المستوى  3و .)4



تأكد من تفضيالت نهاية العمر للفرد إذا كنت تتوقع الجراحة (رأي خبير).



توفير الوصول إلى التعليم قبل الجراحة والمستمر حول اإلجراء الجراحي ونظام ما بعد الجراحة والوقاية المستمرة من إصابات الضغط ( 60 23 22 18,19المستويات  1و

(المستوىان  3و  .)4الرجوع إلى دليل الفصل العدوى واألغشية الحيوية لمناقشة االختبارات التشخيصية واستراتيجيات العالج اللتهاب العظم والنقي.

 .)4يقدم فصل الدليل الخاص بجودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم إرشادات حول التدخالت التعليمية.


تحسين خيارات أسلوب الحياة الصحي وشبكة اجتماعية داعمة قبل الجراحة وقبل الخروج .يحتوي فصل المبادئ التوجيهية الخاص بجودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم على
مزيد من المعلومات حول العوامل النفسية واالجتماعية في عالج إصابات الضغط والوقاية منها.

مناقشة األدلة
يجب مناقشة وفهم توقعات العملية وقدرة الفرد على تحمل الجراحة والشفاء الجراحي .يمكن أن تشمل الرعاية التلطيفية الجراحة لعالج األلم والسيطرة على الرائحة عندما تكون نسبة
المخاطر إلى الفوائد مواتية.
إن إجراء تقييم ما قبل الجراحة للعوامل التي قد تؤثر على تعافي الفرد وخطر التكرار (انظر التوصية  )18.2يتيح تحديد ومعالجة المضاعفات المحتملة أثناء الجراحة وبعد العملية
الجراحية.
يمكن أن تؤدي إدارة األمراض المصاحبة واستخدام األدوية إلى تعزيز الشفاء السريع وتقليل خطر حدوث مضاعفات .يمكن أن يؤدي تقييم داء السكري وعالجه ,والتشنجات العضلية
 20,29واستخدام التبغ إلى تعزيز الشفاء وتقليل مخاطر انقطاع خط الخياطة .األفراد الذين يتناولون الكورتيزون أو العالج الكيميائي أو مضادات التكاثر أو األدوية المثبطة للمناعة قد
يكون لديهم معدل مضاعفات أعلى ومدة شفاء أطول .عند االقتضاء ,قد يؤدي تقليل جرعات هذه األدوية (إن أمكن) إلى التئام الجروح.

يجب تحسين الحالة التغذوية لتعزيز الشفاء .كان تحسين التغذية والدعم أحد مكونات بروتوكوالت جراحة إصابات الضغط الشاملة (المستويات  3و  25,27,28-17,18,21 )4وبدأ
نظام غذائي عالي السعرات الح اررية وعالي البروتين في فترة ما قبل الجراحة في بعض البروتوكوالت المبلغ عنها ( 21,27,28 ,18المستوى  .)4بالتشاور مع الفرد ,يمكن اإلشارة إلى
المكمالت الغذائية أو التغذية األنبوبية لتحقيق التحسين الغذائي.
أيضا التحكم في العوامل التي قد تزيد من خطر اإلصابة بعدوى ما بعد الجراحة .تعتبر إدارة سلس البول قضية مهمة ألن البول والبراز يمكن أن يلوثا موقع الجراحة .يجب
من المهم ً
السيطرة على اإلسهال لمنع تلوث البراز .قد تتطلب السيطرة على اإلسهال أنظمة احتواء ب ارزية أو أدوية أو تحويل فغر القولون  61,62.شجع األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي

الذين يستعدون لعملية جراحية إلجراء قسطرة ذاتية نظيفة متقطعة لمنع تلوث البول بإصابات الضغط العجزي ( 25,28المستوى  3و  )4إدخال القسطرة الساكنة.
عدوى الجرح والتهاب العظم والنقي
تعمل إدارة عدوى الجرح والغشاء الحيوي قبل الجراحة على زيادة قدرة الفرد على الشفاء .تضمنت بعض بروتوكوالت اإلدارة التي تم اإلبالغ عنها في األدبيات التقييم السابق للعملية
للعدوى العميقة باستخدام ثقافات الجرح والصور الشعاعية لجميع إصابات الضغط المقررة لإلصالح الجراحي (المستوى  .)4تم اإلبالغ عن التشخيص المناسب وادارة عدوى الجروح قبل
ومتطلبا لألهلية الجراحية في بعض المراكز ( 2463المستوى  .)3يناقش فصل المبادئ
الجراحة كعنصر مفيد في العديد من البروتوكوالت الجراحية ( 59 26 19 18المستويان  3و )4
ً
التوجيهية "العدوى والغشاء الحيوي" استراتيجيات التقييم والعالج التي يمكن البدء بها قبل الجراحة.

تم اإلبالغ عن التهاب العظم والنقي في ما يصل إلى  ٪32من األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط 6465 .أشار تحليل السجالت من األفراد الذين يخضعون لجراحة إصابات
الضغط (العدد =  )276إلى أن وجود التهاب العظم والنقي في الجرح يرتبط بزيادة في تفزر الجرح (خطر نسبي = , CI 1.51 to 5.13٪ 2.78), 95الضغط < ,)0.01ولكنها غير
إحصائيا بمعدالت عدوى الجرح بعد الجراحة أو تكرارها (المستوى .)3
مرتبطة
ً
استكشفت بعض الدراسات الفوائد المقارنة لتحديد التهاب العظم والنقي قبل الجراحة مقارن ًة باالنتظار إلجراء عينة عظام أثناء الجراحة للثقافة .في الدراسات القائمة على المالحظة ,تم
استخدام كل من التشخيص قبل الجراحة (على سبيل المثال ,استخدام األشعة السينية ذات األغشية العادية أو التصوير بالرنين المغناطيسي [ )]MRIوجمع عينات العظام أثناء اإلجراء
الجراحي ,مع عدم وجود اختالفات واضحة في اإلدارة أو النتائج بين االثنين االستراتيجيات .على سبيل المثال ,في مراجعة لألفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب العظم والنقي
إحصائيا في معدل العالج بالمضادات الحيوية قبل الجراحة
بالتزامن مع جراحة إصابات الضغط (ن =  ,)47لم يؤد إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الجراحة إلى فرق معتد به
ً
أيضا فرق معتد به
مقارنة باألفراد الذين لم يفعلوا ذلك .تلقي التصوير بالرنين المغناطيسي ( ٪26.9مقابل  ,٪23.8نسبة أرجحية مخفضة =  1.2,ضغط =  .) 0.81لم يكن هناك ً
إحصائيا في عدوى ما بعد الجراحة بين المصابين بالتهاب العظم والنقي المشخص بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي والمصابين بالتهاب العظم والنقي المشخص عن طريق زراعة
ً
العظام ( ٪7.7مقابل  ,٪14.3نسبة أرجحية مخفضة =  0.50,ضغط = ( 0.44) 56المستوى  .)3تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن تحديد تقييم وعالج التهاب العظم والنقي إما قبل
اعتمادا على المسار السريري للفرد والموارد المتاحة.
الجراحة أو أثناءها
ً
العوامل النفسية واالجتماعية والتعليمية
أمر ضرورًيا لتحسين إمكانات الشفاء.
قبل اإلجراء الجراحي ,يعد تحديد االحتياجات النفسية واالجتماعية والتعليمية للفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين ًا
إن امتالك معرفة قوية بإصابات الضغط والوقاية منها والعالج الذي سيحتاج الفرد إلى المشاركة فيه أمر حتمي لتحقيق االلتزام بالبروتوكول وغرس السلوكيات التي تمنع تكرارها .في
رجاال مشلوًال وعاطلين عن العمل
فردا) ,شريفيرز  (2000) 39أفاد أن معظم المشاركين الذين خضعوا لجراحة إصابات الضغط في أحد المراكز كانوا ً
مراجعة بأثر رجعي (ن = ً 168

ومستوى تعليمي منخفض  39.وكان هؤالء الرجال يتولون في المقام األول رعايتهم الخاصة ,حتى لو كانوا يعيشون مع أسرهم .يشير هذا إلى مجموعة ذات احتياجات دعم تعليمي عالية
(المستوى  .)4أشارت بعض بروتوكوالت اإلدارة الجراحية الواردة في األدبيات إلى إدراج مبادرات تثقيفية لكل من المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين ,التي تبدأ إما قبل الجراحة 19
 23 22أو بعد الجراحة قبل الخروج ( 18كل المستوى .)4
قارن أحد تجربة سريرية معشاة 60فعالية تدخل تعليمي في منع تكرار إصابة الضغط بعد جراحة إصابة الضغط .تم اختيار األفراد (ن =  38تم تحليلها) بصورة عشوائية إلى واحدة من
ومحسن يتم تقديمه شهرًيا لمدة عامين بعد
ثالث مجموعات بالتزامن مع الرعاية القياسية قبل الجراحة وبعد العملية الجراحية .كانت التدخالت المختلفة عبارة عن برنامج تعليمي منظم
ّ
منظما معدل أقل بكثير
تعليما
الخروج ,واستشارات شهرية لتقييم الجلد ولكن بدون تعليم لمدة عامين ومتابعة عن طريق البريد كل ثالثة أشهر لمدة عامين .كان لدى المجموعة التي تلقت
ً
ً

من تكرار إصابة الضغط مقارنة بالمجموعتين األخريين ( ٪33مقابل  ٪60مقابل  ,٪90ضغط =  ,) 0.007وهو ما ُيترجم إلى نسبة رجحان  ٪95( 0.228المجال العددي للثقة
 .080إلى  ,)0.647ضغط = ( 0.003) 60المستوى  .)1ومع ذلك ,كان لهذه الدراسة حجم عينة غير كاف للقوة اإلحصائية ولم يتم وصف التدخل التعليمي بالتفصيل.

يمكن أن تؤدي الحالة النفسية اإليجابية ومهارات الرعاية الذاتية القوية والمشاركة األسرية والشبكات االجتماعية الجيدة إلى تحسين النتائج على المدى القصير والطويل .ياركن وآخرون.
( 66 )2009حقق في الحالة النفسية ونوعية الحياة لألفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي الذين يخضعون لجراحة اصابة الضغط (ن =  )17ومقدمي الرعاية العائليين غير
الرسميين (ن =  )18قبل الجراحة ,كان لدى األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط درجات أقل بكثير (الضغط < )0.05في جميع مكونات النموذج القصير  )SF-36( 36مقارنة
بالمتوسط الوطني (الواليات المتحدة) لعامة السكان .كان لمقدمي الرعاية غير الرسميين درجات أقل بكثير لمكونات  SF-36للوظيفة االجتماعية ,والصعوبة العاطفية والصحة العقلية,
إحصائيا في الوظيفة البدنية ,أو صعوبة الدور البدني ,أو األلم ,أو الصحة العامة أو مستويات الطاقة (المستوى  .)3هذا يشير إلى أن العيش مع حالة
ولكن لم يكن هناك فرق معتد به
ً
مزمنة (مثل اصابات النخاع الشوكي) وادارة إصابة الضغط تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة كل من األفراد وعائالتهم .في ستة أشهر من المتابعة بعد الجراحة ,أظهر Yarkin et al
 (2009) 66تحسينات كبيرة في  SF-36من األفراد الذين خضعوا لعملية جراحية ومقدمي الرعاية غير الرسميين (جميع الضغط < )0.05مما يدل على ذلك الخضوع للجراحة نفسها
أيضا وجود
لديه القدرة على تحسين الحالة النفسية واالجتماعية للفرد (المستوى  .)3قد يكون هذا بسبب تخفيف االكتئاب والقلق وعبء العناية بإصابة الضغط .ومع ذلك ,أظهرت الدراسة ً
ارتباط بين مستويات القلق المرتفعة وتكرارها ,مما يبرز أهمية توفير الدعم النفسي واالجتماعي طوال فترة التعافي.

تضمنت بعض بروتوكوالت اإلدارة الجراحية الموضحة في األدبيات تدخالت لتحسين الحالة النفسية واالجتماعية قبل الخروج .تاديبارثي وآخرون 22 )2016( .أجرى تقييمات ما قبل
الجراحة للظروف المنزلية للفرد لتمكين المعالجة المبكرة لالحتياجات النفسية واالجتماعية قبل الخروج ( 22المستوى  .)4في مراجعة بأثر رجعي ,أبلغ كيرني 199823 ,عن معدل تكرار
قويا على تحسين الدعم االجتماعي الذي يمتد إلى ما بعد خروج الفرد من المستشفى .تم تحقيق ذلك من خالل تشجيع
ًا
بنسبة  ٪ 19من خالل تقديم بروتوكول إدارة جراحية تضمن
تركيز ً
إنشاء شبكة دعم اجتماعي قابلة للحياة من خالل تقديم األفراد اآلخرين الذين يخضعون لعملية جراحية مماثلة (المستوى  .)4سريفاستافا وآخرون )2009( .قدم  19المشورة المستمرة أثناء
االستشفاء وبعد الخروج من المستشفى لتعزيز قدرة الفرد على االلتزام بخطة الوقاية والعالج (المستوى .)4
التدبير أثناء العملية للفرد واصابة الضغط
تركز التوصيات الواردة في هذا القسم على االعتبارات الجراحية في إصالح إصابة الضغط .خالل فترة الجراحة ,يلزم منع إصابة الضغط الشامل لمنع إصابات الضغط الجديدة .يتضمن
ذلك إجراء تقييمات للمخاطر والجلد ,واالهتمام بالوضعية ,واستخدام أسطح ومنصات الدعم المناسبة (بما في ذلك الوجه إذا كان في وضعية االنبطاح) ومنع إصابات الضغط المرتبطة
أيضا لفترة ما بعد الجراحة.
بالجهاز الطبي .التوصيات الواردة في الفصول األخرى من هذا الدليل اإلرشادي مناسبة ً
 :18.4استئصال إصابة الضغط بالكامل ,بما في ذلك الجلد غير الطبيعي ,واألنسجة الحبيبية والنخرية ,والمسالك الجيوب األنفية ,والجراب والعظام المصابة إلى أقصى حد
ممكن( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
دراستان متوسطتان للجودة من المستوى  1724 3وتسع دراسات من المستوى  4متوسطة  57-46'44'40'25-22ومنخفضة  47-27-18إجراءات الجودة المبلغ عنها والتي تضمنت
االستئصال الكامل لطبقة الجرح ,بما في ذلك الجيوب األنفية والنخر والجراب .أفادت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  24 3عن اإلجراءات التي تضمنت االستئصال الكامل
لطبقة الجرح ,بما في ذلك الجيوب األنفية والنخر والجراب .أفادت دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  )24( 3وثالث دراسات متوسطة ومنخفضة ( )27,47,59من مستوى
الجودة  4بتر واستئصال األسطح العظمية غير المستوية كعنصر من مكونات اإلجراء الجراحي.
مناقشة األدلة
أساسيا لإلجراء الجراحي لتعزيز الشفاء .ذكرت العديد من الدراسات أن االستئصال الكامل لعيب إصابة الضغط كان جزًءا من اإلجراء
أمر
تُعد إزالة األنسجة غير الصالحة للحياة ًا
ً
عموما باالستئصال العنيف للعظم غير القابل
الجراحي المستخدم في المراكز التي أبلغت عن نتائج جراحية ( 57 24,25,27,40,44,46,47 17,18,22المستويات  3و ُ .)4ينصح
ً
للحياة وصوًال إلى المستوى الذي ينزف فيه العظم أثناء العملية الجراحية 67 59.

في الدراسات التي أبلغت عن المقارنات ,كانت معدالت الشفاء متشابهة في جراحات إصابات الضغط التي تستخدم عمليات أحادية المرحلة أو متعددة المراحل Laing et al. 63,68.
متبوعا باإلغالق باستخدام عالج الضغط السلبي للجروح ,وقد تطلب حوالي  ٪ 50منهم إعادة بناء جراحي
 )(2010أفاد  45عن أفراد (ن =  )41خضعوا لعملية التنضير الجراحي
ً

نهائي بعد  4.3أسابيع .بعد عملية التنضير الجراحي ,عانى  ٪12من األفراد من نزيف وتطلب نقل الدم ,مما دفع الباحثين إلى اقتراح أن إجراء متعدد المراحل قد يسهل اإلرقاء ويمنع
تكون ورم دموي (المستوى .)4

تم اإلبالغ عن التهاب العظم والنقي في ما يصل إلى  ٪32من األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط  64,65.من غير المحتمل الشفاء الدائم إلصابة الضغط أو اإلغالق الجراحي
الناجح حتى يتم السيطرة على التهاب العظم والنقي ألن العدوى البكتيرية للعظام لها تأثير ضار للغاية على قابلية الحياة أظهر تحليل السجالت المأخوذة من األفراد الذين خضعوا لجراحة
إصابات الضغط (العدد =  )276أن وجود التهاب العظم والنقي في الجرح يرتبط بزيادة في تفزر الجرح (خطر نسبي = CI 1.51٪ 2.78, 95إلى  ,5.13الضغط < ,)0.01ولكن ال
إحصائيا بمعدالت عدوى الجروح أو تكرارها بعد الجراحة (المستوى  .)3يمكن تحقيق اإلدارة الفعالة من خالل االستئصال الجراحي القوي للعظام غير القابلة للحياة (على سبيل
يرتبط
ً
المثال ,العظام التي تبدو خشنة أو لينة) .يجب أخذ عينات العظام للثقافة والحساسيات في االعتبار من أجل التشخيص النهائي اللتهاب العظم والنقي والعالج بالمضادات الحيوية

المستهدفة .في األدبيات ,تضمنت بروتوكوالت اإلدارة أخذ عينات العظام عند "االشتباه" بالتهاب العظم والنقي 22 ,عند تعرض العظام 58 ,عندما شعرت العظام باللين ,أو لجميع
إصابات الضغط 25,40,44,57,59 .الفصل التوجيهي حول العدوى و غشاء حيوي رقيق ,يناقش عالج التهاب العظم والنقي.
 :18.5عند تصميم عملية نقل االنسجة:



اختيار األنسجة ذات نوعية جيدة من إمدادات الدم
استخدم األنسجة المركبة لزيادة المتانة



استخدم رفرف كبير قدر اإلمكان



التقليل من انتهاك الجلد واألنسجة المجاورة




بعيدا عن مناطق الضغط المباشر
حدد موقع خط الخياطة ً
تقليل الشد على الشق عند اإلغالق.

(بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك استخدام دوبلر محمول باليد قبل الجراحة للكشف عن الثقوب التي توفر األوعية الدموية السديلة الجيدة ( 47'41-25المستوى .)4

نقاش
تمأل تقنية إغالق الجرح األكثر ديمومة عيب إصابة الضغط بكتلة األنسجة لتوفير الحشو وحماية الهياكل األساسية .يتم تحقيق ذلك بشكل عام باستخدام إصالح السديلة .تتكون السديلة
من أنسجة لها إمدادها الوعائي الخاص بها  47وبالتالي ال تتطلب نفس المستوى من دعم األوعية الدموية من سرير الجرح للبقاء على قيد الحياة مثل الطعم .يتطلب حصاد السديلة
تعقيدا وتستغرق وقتًا طويالً من الطعم .في العديد من الحاالت السريرية ,تكون السديلة
أيضا باألنسجة ,والتي عادة ما تكون عملية أكثر
ً
تحديد األوعية الدموية القوية التي سيتم تشريحها ً
صحيا بدرجة كافية لدعم الطعم.
هي طريقة اإلصالح الجراحية المفضلة ألن سرير الجرح إلصابة الضغط العميق ليس بشكل عام
ً

ملتصقا بالجسم
يمكن أن تكون اللوحات المستخدمة إلعادة ترميم إصابات الضغط هي اللوحات الموضعية أو اللوحات الحرة .يتكون السديلة الموضعية (المعنقة) من نسيج متحرر يظل
ً
عند قاعدته ويتم تدويره ,مع الحفاظ على إمدادات الدم سليمة ,لتغطية عيب إصابة الضغط .السديلة الحرة عبارة عن نسيج يتم إزالته بإمداد الدم ويتم إعادة توصيل كل من األنسجة
واألوعية الدموية فوق موقع إصابة الضغط .من األفضل استخدام السديلة الحرة إلصالح إصابات الضغط الكبيرة التي ال تحتوي على نسيج موضعي كاف لتغطية العيب بشكل كاف.
 69بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام سديلة موضعية أو حرة ,يجب اختيار نسيج السديلة مع مراعاة الحفاظ على األنسجة المجاورة الخيارات المستقبلية المحتملة ,مع ضمان أن
تكون الشريحة المختارة كبيرة بقدر اإلمكان وتغطي العيب بشكل كاف.
أيضا السديلة العضلية الجلدية) من العضالت واألنسجة تحت الجلد
أيضا حسب نوع األنسجة التي تحتوي عليها .على سبيل المثال ,يتكون السديلة العضلية الجلدية (وتسمى ً
يتم الوصف ً
كافيا لملء العيب
حسن تصميم سديلة من األنسجة المركبة من متانة السديلة وتوفر
نسيجا ً
ً
والجلد .يتكون السديلة الجلدية اللفافة من اللفافة العميقة واألنسجة تحت الجلد والجلد ُ 26.ي ّ
بعيدا عن منطقة الضغط المباشر لتعزيز التئام ما بعد الجراحة ,ويجب تقليل التوتر على الشقوق في وقت اإلغالق.
 23.كما يجب تصميم اللوحات لتحديد موقع خط الخياطة ً
سيتم اختيار نوع النسيج المراد استخدامه في السديلة مع مراعاة الحالة السريرية للفرد ,واألنسجة المتاحة للحصاد ,والموقع التشريحي إلصابة الضغط وتفضيل الجراح 28 .التقارير التي
اعا مختلفة من اللوحات ,والعديد من التقارير التي لم يتم تضمينها في هذا المبدأ التوجيهي بسبب تركيزها األساسي على التقنية الجراحية ,تشير إلى أن النتائج السريرية قابلة
تقارن أنو ً
للمقارنة بين أنواع مختلفة من السديلة 69'42'30'28'26'18 .في دراسة أترابية بأثر رجعي ,تم إصالح نتائج إصابات الضغط باستخدام تم اإلبالغ عن اللوحات الجلدية العضلية ,أو

متشابها بين أنواع السديلة المختلفة (تراوحت بين
شهر) ,كان معدل المضاعفات
اللوحات الجلدية اللفافية ,أو اللوحات القائمة على الثقوب (ن =  .)181عند المتابعة (متوسط ً 55ا
ً
أيضا بين أنواع السديلة الثالثة (المدى  ٪15.1و ( 30 )٪18.6المستوى  .)3ثيسين وآخرون )2011( .مقارنة السديلة
 ٪44.2و  .)٪48.8كان معدل تكرار إصابة الضغط
مشابها ً
ً
بناء على نوع السديلة لإلقامة في المستشفى (ع =  ,)0.059تفزر الجرح (ع =
الجلدية العضلية والسديلة الجلدية اللفافة (ن =  ,)94لم يتم اإلبالغ عن أي فرق معتد به
ً
إحصائيا ً

 ,)0.835العدوى (ع =  ,)0.135سديلة نخر (ع =  ,)0.735متطلبات جراحية إضافية (ن =  )0.648أو تكرار (ع = ( 24 )0.648المستوى  .)3أبلغت دراسات قائمة على
المالحظة األخرى عن نتائج مماثلة بين السديلة الحرة والمحلية 69 ,وبين اللوحات من أنواع األنسجة المختلفة ( 182642كل المستوى .)4
إدارة ما بعد الجراحة
فور عن عالمات فشل السديلة( .بيان الممارسة الجيدة)
 :18.6راقب الجرح بانتظام وأبلغ ًا

اعتبارات التنفيذ


مراقبة أنظمة تصريف الجروح بانتظام (رأي خبير).



أبلغ الجراح عن عالمات فشل السديلة على الفور ,بما في ذلك:



شحوب ضعف العرض الشرياني



إعادة تعبئة الشعرية البطيئة



التبقع



نسيج أرجواني مزرق من االحتقان الوريدي



إصابة األنسجة العميقة باللون البنفسجي الكستنائي (رأي خبير).



ضع في اعتبارك استخدام أجهزة مراقبة متقدمة (على سبيل المثال ,أنظمة دوبلر ,والتحليل الطيفي باألشعة تحت الحمراء ومراقبة درجة ح اررة السطح) لتقييم صحة السديلة
بعد الجراحة (رأي الخبراء).

نقاش
يمكن أن يحدث فشل السديلة بسبب فقدان إمداد الدم الشرياني أو ضعف العودة الوريدية .األسلوب الذهبي القياسي لمراقبة السديلة هو المالحظة السريرية للون واعادة الملء الشعري 70.
يظهر تدفق الشرايين على شكل شحوب أو تبقع في السديلة .االحتقان الوريدي ,وهو نادر إلى حد ما (باستثناء اللوحات الحرة) ,يظهر على شكل نسيج متورم أو أرجواني مزرق .يعتبر
اللون األرجواني المارون النموذجي إلصابة األنسجة العميقة عالمة نادرة ولكنها مشؤومة لفشل السديلة .يمكن استخدام األجهزة لمراقبة اللوحات ,بما في ذلك الدوبلر القابل للزرع,
والتحليل الطيفي باألشعة تحت الحمراء ,ومراقبة درجة ح اررة السطح .هذه التقنيات المتقدمة المتاحة لالستخدام الروتيني بعد الجراحة.
شيوعا بعد جراحة إصابة الضغط .أبلغت الدراسات القائمة على المالحظة عن معدالت تصل إلى  ,٪ 48.5على الرغم من أن الدراسات
يعد تفكيك خط الخياطة أحد أكثر المضاعفات
ً

عالية الجودة تميل إلى اإلبالغ عن معدالت تفكك أعلى ( 72 47 41 21,24,25,29,40-18المستويات  3و  .)4في تحليل واحد متعدد المتغيرات تضمن تحليل السجالت لألفراد
بعد جراحة السديلة (العدد =  ,)227حدثت معدالت أعلى من التفكك في األفراد الذين يعانون من داء السكري الذي ال يتم التحكم فيه بشكل جيد (نسبة أرجحية مخفضة = 15.9,
عاما نسبة األرجحية =  ,4.9المجال العددي للثقة  ٪95من  1.2إلى  )20.1واألفراد الذين سبق لهم إجراء جراحة
 CI 2.0٪95إلى  ,)127األفراد الذين تقل أعمارهم عن ً 45
السديلة الفاشلة في نفس الموقع التشريحي (نسبة أرجحية مخفضة =  CI٪ 3.8, 95من  1.2إلى ( 20 )11.9المستوى .)3
تنفيذ المراقبة المتكررة واإلحالة المبكرة للمضاعفات إلى الطبيب المعالج للفرد .تضمنت البروتوكوالت التي تم اإلبالغ عنها في الدراسات القائمة على المالحظة المراقبة المنتظمة للرفرف
بعد الجراحة ( 17,22,28,73المستوى .)4
مصدر
ًا
يتم وضع أنظمة الصرف إلزالة السوائل من الفراغ الميت ولمنع تكون الورم المصلي والورم الدموي في موقع الجراحة  58 27 22.يمكن أن تصبح مجموعات الدم والمصل
أيضا على التصاق السديلة بسرير الجرح األساسي.
للعدوى ,ويمكن أن يؤدي تراكم السوائل إلى إحداث توتر على الجرح .يساعد استخدام مصارف الشفط ً

يجب فحص أنابيب الصرف بانتظام بحثًا عن االلتواء  /االنسداد أو مصادر االنسداد األخرى .يجب تسجيل الصرف من الجروح ,ويجب أن توجه هذه السجالت ق اررات إزالة الصرف .قد
مصدر للضغط وقوى القص التي تزيد من خطر إصابات الضغط الجديدة .يقدم
ًا
تبقى المصارف في الموقع لمدة تصل إلى ثالثة أسابيع  58 27 22.يمكن أن تكون أنابيب الصرف
فصل التوجيهات المتعلقة بإصابات الضغط المتعلقة باألجهزة الطبية إرشادات شاملة حول تقليل مخاطر إصابات الضغط المرتبطة بأنابيب الصرف واألجهزة األخرى.
 :18.7استخدم سطح دعم خاص في فترة ما بعد الجراحة مباشرة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تشير معظم األدلة على األسطح الداعمة بعد جراحة إصابة الضغط إلى استخدام سرير مميع بالهواء .أفادت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  74 1أن معدالت الشفاء بعد
الجراحة بلغت  ٪78لسرير الهواء المميع و  ٪86للمرتبة الهوائية ذات الضغط المتناوب .تظهر هذه النتائج نتائج مماثلة بين نوعي سطح الدعم التخصصي ,ولكن لم يتم إجراء مقارنة
إحصائية .أفادت سبع دراسات رصدية متوسطة ومنخفضة الجودة من المستوى  317,63و  423,25,44,57,58عن بروتوكوالت اإلدارة التي تضمنت استخدام أسرة مميعة للهواء,
أحيانا في فترة ما قبل الجراحة .في هذه الدراسات ,كان استخدام األسرَّة المميعة الهوائية لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع .تشير الدراسات إلى مجموعة من مقاييس
والتي تبدأ
ً
النتائج المختلفة بما في ذلك معدالت الشفاء الكامل من  ٪61إلى  17,44 ,٪96معدالت المضاعفات من  ٪3إلى  25,57,58,63 ٪26ومعدالت تكرار  23. ٪25جدوى استخدام
الهواء تتأثر األسرة المميعة بالموارد وامكانية الوصول.
اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك استخدام مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب ( 74 40المستوى  1و  ,)4أو سرير مميع بالهواء ( 74 63 58 ,44 25 ,23 ,17المستوىان  1و  )4أو
سرير مزود بخاصية فقدان الهواء المنخفض (رأي الخبراء).



قبل الجراحة ,قم بشراء أسطح دعم مناسبة لفترة ما بعد الجراحة ( 28 23المستوى .)4



إجراء تقييم مسبق لبيئة معيشة الفرد والبدء في شراء أسطح الدعم والمعدات األخرى التي ستكون مطلوبة عند التفريغ .قد يتم تسهيل ذلك عن طريق اإلحالة إلى أخصائي
صحي مدرب بشكل مناسب (على سبيل المثال ,أخصائي جلوس ,معالج وظيفي ,أخصائي عالج طبيعي و  /أو متخصص آخر مدرب) (رأي خبير).



استخدم سطح دعم خاص لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع على األقل بعد الجراحة ( 74 25,44,58,63 17,23المستوى .)4



تجنب نقل فرد ما بعد الجراحة إلى سطح دعم غير عالي المواصفات ما لم يتم تحديد ذلك سريرًيا (رأي الخبراء).



جاهز للجلوس ,فكر في سطح دعم
ًا
افحص السرير بحثًا عن الحواف الصلبة التي قد تزيد الضغط أو القص حيث ينتقل الفرد أو يجلس على حافة السرير .عندما يكون الفرد



راجع فصل اإلرشادات حول أسطح الدعم لمزيد من المعلومات حول أسطح الدعم.

خروجا سهالً (رأي خبير).
يوفر
ً

مناقشة األدلة
فور بعد الجراحة .يجب تقييم المخاطر والفوائد .إذا تم وضع الفرد على أسطح صلبة مثل الحماالت ,والنقاالت ,وطاوالت األشعة السينية
يجب وضع األفراد على سطح دعم متخصص ًا
في فترة ما بعد الجراحة المبكرة ,فهناك خطر كبير من حدوث اضطراب في السديلة أو نخر من زيادة الضغط والقص .يجب إدارة أي نقل من سطح الدعم الخاص بعناية لمنع اإلصابة
أثناء النقل .يجب تجنب الوقت الذي يقضيه على األسطح التي تفتقر إلى خصائص إعادة توزيع الضغط المناسبة أو تقييده بشدة .األفراد الذين خضعوا لإلغالق الجراحي إلصابة الضغط
هم أكثر عرضة لإلصابة بإصابات ضغط إضافية .تزيد قدرتهم المحدودة على الحركة وخيارات التموضع المحدودة بعد الجراحة من مخاطر إصابة الضغط .لذلك ,يجب أن يكون سطح
بعيدا عن موقع الجراحة ,وتقليل القص والحد من الشد على الشق لمنع
الدعم الذي يتم استخدامه بعد الجراحة
مناسبا لمنع إصابات الضغط الجديدة ,فضالً عن القدرة على توزيع الضغط ً
ً

نخر السديلة أو تأخر الشفاء.

يشيع استخدام األسرة المميعة الهوائية بعد اإلصالح الجراحي .تم اإلبالغ عن االستخدام الناجح لألسرة المميعة الهوائية بعد جراحة السديلة في عدد من الدراسات القائمة على المالحظة
( 44,5863 17,23,25المستوى  .)4ومع ذلك ,هناك أدلة محدودة على فعاليتها النسبية مقارنة بأسطح الدعم األخرى .في دراسة تجريبية صغيرة (ن =  )37فينيجان وآخرون.
( 74 )2008مقارنة الشفاء بعد جراحة إصابة الضغط بين سرير مميع بالهواء ومرتبة هوائية ذات ضغط متناوب تم تعديلها .تلقى األفراد أسطح الدعم التخصصي باالقتران مع الرعاية
المعيارية خالل المرحلة الحادة من التعافي بعد الجراحة وتم اإلبالغ عن مقاييس النتائج عند التفريغ إلى إعادة التأهيل (متوسط مدة ثمانية أيام) .في هذا الوقت ,تم تقييم  ٪ 98من األفراد
الذين يتلقون السرير المميع بالهواء على أنهم يتمتعون بموقع جراحي سليم وصحي مقارنة بـ  ٪ 87من األفراد الذين يتلقون مرتبة هوائية ذات ضغط متناوب (ع = لم يتم اإلبالغ عنها).
صنف المرضى والمهنيون الصحيون كال السطحين على أنهما مريحان ويفوقان التوقعات .كان استخدام الطبقة المميعة الهوائية أكثر تكلفة بنسبة  ٪52؛ ومع ذلك ,قد تكون التكاليف
مرتبطة بترتيبات الشراء الخاصة بالمنشأة .كانت هذه دراسة صغيرة مع فترة متابعة قصيرة ونتائج ذاتية تم قياسها من قبل طاقم سريري غير معمي (المستوى  .)1أظهرت األبحاث
انخفاضا فائًقا في حجم الجرح مع أسرة مميعة للهواء مقارن ًة بمراتب المستشفى القياسية
اإلضافية في المجموعات غير الجراحية مع إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة
ً

 77-75ومراتب ضغط الهواء بالتناوب ( 78المستوى  .)1ومع ذلك ,كان هناك حد أدنى من المقارنة بين المجموعات في بعض هذه الدراسات ,ولم يتم متابعة األفراد إلكمال الشفاء ولم
يتم إثبات قابلية تعميم النتائج على األفراد بعد الجراحة.

أفادت دراستان عن استخدام ناجح للمرتبة الهوائية ذات الضغط المتناوب لعالج األفراد بعد جراحة السديلة ( 74 40المستوى  1و  .)4في إحدى الدراسات (النتائج أعاله  )74تم تعديل
مرتبة الهواء ذات الضغط المتناوب لتفريغ خاليا المرتبة المفردة بشكل دائم تحت موقع الجراحة ولم يتم استخدام وظيفة الضغط المتناوب في موقع الرفرفة .لم يتم اإلبالغ عن طريقة إعادة
توزيع الضغط في موقع الجراحة .لم يتم تقديم أي بيانات عن الطرق المستخدمة لضمان بقاء األفراد متماشين مع الجزء المنكمش من السرير (المستوى .)1
أيضا األسرة ذات ميزة فقدان الهواء المنخفض بشكل شائع لألفراد بعد الجراحة ؛ ومع ذلك ,لم تكن هناك دراسات متضمنة حول استخدامها .تشير مجموعة صغيرة من األدلة إلى
تُستخدم ً
فعالية أسرة فقدان الهواء المنخفضة في منع إصابات الضغط الجديدة وتعزيز الشفاء لدى األفراد المصابين بإصابات الضغط.
شراء المعدات
يجب شراء أي نظام سطح داعم لالستخدام بعد الجراحة قبل الجراحة 28 23 .على النحو األمثل ,يجب رعاية الفرد على سطح الدعم المتخصص قبل الجراحة لتحديد مدى تحمل الفرد
للسرير (على سبيل المثال ,ضيق التنفس وانعدام الوزن) .في أحد البروتوكول الجراحي ,تم تشجيع المشاركين الذين ينتظرون جراحة إصابات الضغط على استخدام وضعية االنبطاح
أيضا تنظيم أسطح دعم المقاعد المناسبة قبل الجراحة.
على نظام دعم متخصص خالل فترة ما قبل الجراحة
ً
استعدادا لفترة التعافي (المستوى  .)4يجب ً
أمر ضرورًيا للتعافي على المدى الطويل ولتقليل مخاطر التكرار .قبل الجراحة ,يجب
يعد استخدام أسطح دعم إعادة توزيع الضغط المناسبة في بيئة المنزل أو بيئة المعيشة المعتادة ًا
إجراء تقييم للكرسي المتحرك ووسادة الدعم واألجهزة األخرى (مثل كرسي االستحمام) .يجب تقديم المساعدة في الحصول على المعدات المناسبة والتعليم في صيانتها .تمت مناقشة
اعتبارات المعدات في إعداد المنزل في فصل التوجيهات الداعمة.
 :18.8وضع ونقل الفرد بطريقة تتجنب الضغط على موقع الجراحة وتعطيله( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ
التمركز


تجنب وضع أي ضغط أو وزن على موقع الجراحة ( 63-48-30-28المستوى  3و .)4



حافظ على الراحة في السرير في وضع مسطح قدر اإلمكان بعد جراحة السديلة ( 58-57-44-40-26المستوى .)4



قلل من انثناء الجذع إلى  30درجة إلى  40درجة (على سبيل المثال  -رفع رأس السرير) حتى يلتئم موقع الجراحة بشكل كاف للسماح بالجلوس التدريجي 58-44
(المستوى .)4



استخدم وضعية االنبطاح أو وضع الفرد جانبياً ( 48-27المستوى .)4



عندما يكون وضع الفرد خارج موقع الجراحة غير ممكن  -يجب إجراء إعادة التموضع على أساس كل ساعة ( 63المستوى .)3



ضع في اعتبارك استخدام تخطيط الضغط لتوجيه وضعية الفرد بطريقة تخفف كل الضغط عن موقع الجراحة ( 22المستوى .)4



حذر للغاية في وضع الفرد على السرير وازالة غطاء السرير بعد جراحة السديلة (رأي خبير).
كن ًا

التحويل


عند نقل الفرد من طاولة العمليات مباشرة بعد الجراحة  -تأكد من وجود مساعدة كافية لتجنب تعطيل السديلة .الحفاظ على نفس االجتهاد عند نقل الفرد في مراحل الشفاء
بعد الجراحة (رأي الخبراء).



تأكد من أن الفرد يرتدي مالبس  /محمية بشكل مناسب عند استخدام األلواح المنزلقة لمنع إصابة السديلة (رأي الخبراء).

نقاش
تعتمد السديلة على تدفق الدم في األنسجة التي يتم نقلها مع األنسجة .يتم توفير تدفق الدم إلى السديلة من خالل العنيق .تحتوي بعض اللوحات على أوعية دموية عميقة تغذي األنسجة
التي تغطيها (على سبيل المثال  -اللوحات األلوية) وفي حاالت أخرى يكون تدفق الدم أكثر سطحية (على سبيل المثال  -اللوحات الظهرية العريضة) .يمكن أن يتضرر هذا الدم الذي
تقليديا "عنيق" السديلة) بفعل قوى القص (على سبيل المثال ,سحب الجلد) والضغط على الجلد .من المهم معرفة من أين يأتي إمداد الدم ومدى قربه من السطح.
يغذي السديلة (تسمى
ً
أيضا توقع ذلك وادارته من قبل الطبيب المعالج والفريق متعدد
أيضا أن يتعرض الدوران إلى أجزاء من السديلة البعيدة عن السيقان للخطر بسبب الضغط والقص .يجب ً
يمكن ً
التخصصات.

التمركز
يتم تحديد الوضع بشكل عام حسب تفضيالت الجراح واحتياجات الفرد .لم يكن هناك بحث يقدم مقارنات تجريبية بين مختلف المواضع بعد الجراحة بعد جراحة إصابة الضغط.
بعد الجراحة ,يجب أن يتم وضع الفرد بطريقة تتجنب الضغط على موقع الجراحة 63-48-30-28 .أفادت العديد من الدراسات القائمة على المالحظة أنه تم الحفاظ على األفراد في
عادة حتى شفاء موقع الجراحة بشكل كاف للسماح بالضغط والضغط التدريجي على الموقع .حتى يتم الوصول إلى نقطة الشفاء هذه  -قلل من انثناء الجذع
وضع مسطح بعد الجراحة ً -

( 58-44المستوى  .)4يمكن أن يكون لرفع رأس السرير عواقب غير مقصودة على التئام السديلة .يجب أن يتم رفع رأس السرير فقط مع الفهم الكامل للمخاطر والفوائد المرتبطة بها.

بدأت العديد من المستشفيات بروتوكوالت قائمة على األدلة للحد من االلتهاب الرئوي التنفسي وااللتهاب الرئوي المرتبط بأجهزة التنفس الصناعي عن طريق رفع رأس السرير لألفراد
المقيدين بالسرير .ومع ذلك  -بعد جراحة السديلة  -يؤدي رفع رأس السرير إلى زيادة الشد على الشق الناتج عن انثناء الورك  -ويزيد من ضغط السطح والقص  -وكل ذلك يعرض
الفرد لخطر تعطل السديلة أو النخر .من المهم فهم العواقب الفورية وطويلة المدى لكال الخيارين قبل تطبيق تدخل خاص بالمريض .عندما يبدأ رفع رأس السرير  -قم بالتنسيق مع
الوجبات والرعاية الذاتية لتعزيز وظيفة الفرد.
طا على رفرف الحوض ويمكن أن
يختلف رأي الخبراء حول استخدام أحواض السرير لألفراد الذين يعانون من اللوحات الحوضية الجديدة .يجب استخدامها بحذر شديد  -ألنها تخلق ضغ ً
تخلق قوى القص مع اإلزالة.
تعد إعادة الوضع المستمرة مهمة لمنع حدوث إصابات ضغط جديدة أو متكررة .يجب أن يخطط الطبيب المعالج لخيارات إعادة الوضع المناسبة ,ويجب أن تكون التغييرات في النظام
مدفوعة بتقدم الفرد نحو الشفاء .مزيد من التوصيات حول إعادة التموضع متوفرة في قسم المبادئ التوجيهية إعادة التنظيم والتعبئة المبكرة.
التحويل
بعد الجراحة مباشرة ,من المهم تجنب تقنيات المناولة اليدوية التي تنطوي على نقل األفراد من سطح إلى آخر عن طريق شد األرداف والوركين .بدالً من ذلك ,ارفع الفرد من طاولة غرفة
العمليات على السرير بدالً من االنزالق أو السحب .بعد الجراحة مباشرة وطوال فترة ما بعد الجراحة ,فإن استخدام تقنيات ومعدات المناولة اليدوية المناسبة (على سبيل المثال ,ورقة
الدوران ,فريق الخراطة المناسب) سيحد من الحاجة إلى سحب الفرد ويقلل من خطر تعطيل السديلة من القص واالحتكاك .يجب تجنب التوتر على خطوط الخياطة عند قلب الفرد في
السرير .يفضل إمساك رجلي وظهر الفرد عن شد الوركين واألرداف.
أردية المستشفى المفتوحة من الخلف تسمح لجلد الفخذين واألرداف بالسحب على أجهزة النقل أو األلواح المنزلقة (أي لنقلها إلى الكراسي المتحركة) .يجب على األفراد ارتداء مالبس
كافية لحماية الجلد أثناء عمليات النقل .يجب عدم استخدام المالبس ذات السحابات أو األزرار أو األزرار فوق موقع الجراحة أو نقاط الضغط.
 :18.9عندما يلتئم موقع الجراحة بشكل كاف ,ابدأ بروتوكول جلوس تدريجي( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
أفادت دراستان متوسطان ومنخفضان الجودة من المستوى  3وأربع دراسات عالية ومتوسطة ومنخفضة مستوى الجودة  419,22,23,25,26,58عن خطط إدارة ما بعد الجراحة التي
تضمنت بدء بروتوكول الجلوس التدريجي .أبلغت الدراسات عن معدالت شفاء من  ٪87إلى  ,٪96و  1719معدل تعقيدات من  10إلى  ,٪26و  63 26,58 19,25ومعدالت تكرار
تتراوح بين  ٪7و  26 23 22. ٪25في هذه الدراسات ,كان الجلوس التدريجي هو بدأت في الفترة ما بين عشرة أيام وثمانية أسابيع بعد الجراحة 17,19,22,23,25,26,58,63.
اعتبارات التنفيذ


الحفاظ على قوة الجزء العلوي من الجسم ومنع مخاطر عدم الحركة ومن خالل إشراك الفرد في تمارين سلبية ونشطة للجزء العلوي من الجسم أثناء فترات الراحة في الفراش
( 27 25 23 21المستوى .)4



يجب أن يبدأ الجلوس التدريجي وفًقا ألوامر ما بعد الجراحة (رأي الخبراء).



بناء على الحالة السريرية للفرد وشفاء موقع الجراحة ( 17,19,22,23,25,26,58,63المستوى 3
بدء بروتوكول جلوس تدريجي بين أسبوعين وثمانية أسابيع بعد الجراحة ً
و .)4



حدد واستخدم وسادة إعادة توزيع الضغط المناسبة عندما يجلس الفرد خارج السرير( 28 25 23 17 .المستوى  3و  .)4يتضمن فصل المبادئ التوجيهية الخاص بأسطح
الدعم مز ًيدا من المناقشة المكثفة بشأن استخدام وسائد إعادة توزيع الضغط.



ضع في اعتبارك استخدام تخطيط الضغط للمساعدة في اختيار وسادة إعادة توزيع الضغط األنسب للفرد ( 40المستوى .)4



علم الفرد بدء مناورات تخفيف الضغط كل  15دقيقة عند االنخراط في بروتوكول الجلوس التدريجي ( 25 23المستوى  .)4تم تضمين مزيد من المعلومات حول مناورات
تخفيف الضغط في الفصل التوجيهي إعادة الوضع والتعبئة المبكرة.

مناقشة األدلة
كما هو مذكور أعاله ,في فترة ما بعد الجراحة مباشرة ,يجب أن يتم وضع الفرد بطريقة تمنع الضغط والتوتر على موقع الجراحة .تم اإلبالغ عن مخاطر عدم الحركة بشكل جيد .ال يزال
األفراد الموجودون على أسطح إعادة توزيع الضغط يحتاجون إلى إعادة الوضع وفحص الجلد إلصابات الضغط الجديدة ,والتدخالت المعتادة بعد الجراحة للنظافة الرئوية ومنع ركود الدم.
أحيانا عن
يمكن أن تقلل تمارين نطاق الحركة للذراعين والجزء العلوي من الجسم من مخاطر عدم الحركة وتبدأ في إعداد الفرد إلعادة التأهيل .في دراسات المالحظة ,تم اإلبالغ
ً
بروتوكوالت إدارة ما بعد الجراحة  27 25 23 21كمكونات مهمة لنظام الفرد .وشملت هذه الحركات السلبية والنشطة لألطراف  27 25 23 21وتمارين تقوية الجزء العلوي من الجسم

( 27 25 23المستوى  .)4ومع ذلك ,لم تبلغ الدراسات عن مقارنة مع استراتيجيات اإلدارة األخرى أو تقديم تفاصيل عن األنظمة .يجب تجنب ثني الوركين أثناء تحريك الجزء العلوي
من الجسم حتى يوافق عليه الجراح.
عندما ُيسمح بتحميل الوزن على موقع الجراحة ,يجب أن يكون
يجيا  19,22,23,25,26,58 63-17.يركز بروتوكول الجلوس التدريجي بعد العملية الجراحية على الزيادة
متدرجا وتدر ً
ً
التدريجية في كل من الضغط والتوتر الذي يتم وضعه على الجراحة موقع .يجب أن يبدأ الجلوس فقط بعد إجراء تقييم شامل الحتياجات سطح دعم المقاعد  17,23,25,28واختيار

المقعد  /الكرسي المناسب .يجب أن يشارك أخصائي الجلوس في تقييم الفرد ,واختيار كرسي مناسب  /كرسي متحرك ووسادة دعم إلعادة توزيع الضغط ووضع خطة جلوس مدعومة
فردية .يناقش فصل المبادئ التوجيهية الخاص بأسطح الدعم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الكراسي ووسائد إعادة توزيع الضغط .في تقرير عن نتائج األفراد الذين خضعوا
تفصيليا لبروتوكول الجلوس التقدمي بعد الجراحة .في األسبوع الثالث ,بدأ األفراد
وصفا
لجراحة السديلة إلصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الرابعة (العدد =  ,)45ليونج (17 )2017
ً
ً
يوميا .في
يوميا على وسادة إعادة توزيع الضغط .زادت مدة الجلوس على مدار األسبوع إلى ساعتين كحد أقصى ,ثالث مرات ً
الجلوس على كرسي متحرك لمدة  30دقيقة ,ثالث مرات ً

األسبوع الرابع ,بدأ األفراد في الجلوس في السرير مع تمديد الساقين وزاوية الورك عند  90درجة ,وتجنب االنحناء إلى األمام .تم التوصية بقيود تحديد المواقع لألشهر الستة األولى بعد
الجراحة (المستوى  .)3تم اإلبالغ عن تضمين مناورات تخفيف الضغط ,والتي تم اإلبالغ عنها بمزيد من التفصيل في الفصل التوجيهي إعادة الوضع والتعبئة المبكرة ,كعنصر من
مكونات بعض بروتوكوالت إعادة التأهيل (المستوى .)4
يجيا إذا لم يتم مالحظة حمامي فوق نقاط الضغط .يجب تقييم تحمل الجلد للضغط على موقع الجراحة بعد كل فترة جلوس .راجع فصل الدليل حول تقييم
يجب زيادة مدة الجلوس تدر ً
بطيئا أو كانت هناك عوامل مربكة أخرى (مثل السمنة أو إصابات الضغط المتعددة أو مستوى عال من
الجلد واألنسجة للحصول على مناقشة شاملة لتقنيات تقييم الجلد .إذا كان الشفاء ً
ن
تماما.
الشلل) فقد يتأخر حمل الوز حتى تلتئم الجروح ً
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قياس معدل انتشار اإلصابة والحوادث

المقدمة
جيدا و  /أو مبادرات تحسين الجودة .قد تعتمد هذه المبادرات على
يمكن قياس فعالية تنفيذ هذا الدليل اإلرشادي في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها من خالل البحث المصمم ً

عادة على وصف معدالت ونسب حدوث إصابة الضغط وانتشارها .إن فهم الخصائص األساسية لالنتشار
بعض مقاييس تردد إصابة الضغط .اعتمدت مقاييس تكرار إصابة الضغط
ً

شيوعا في قياس انتشار إصابة الضغط أو حدوثها في
والوقوع ,وأفضل طريقة الستخدام هذه التدابير ,أمر ضروري لتقييم مدى جودة تنفيذ الدليل اإلرشادي .تمت مناقشة األساليب األكثر
ً
الفصل.

تحديد االنتشار والوقوع
انتشار
انتشار إصابات الضغط هو نسبة األفراد ضمن مجموعة سكانية محددة (على سبيل المثال ,األفراد داخل منطقة جغرافية معينة أو منشأة أو جناح) الذين يعانون من إصابة ضغط خالل
فترة زمنية محددة .توفر معدالت االنتشار رؤى بشأن عبء إصابات الضغط والموارد الالزمة لمواجهة هذا العبء.
مؤخر أو ربما كانت موجودة لفترة طويلة من
ًا
انتشار النقطة هو عدد األفراد الذين يعانون من إصابة ضغط في وقت معين (عادة في يوم محدد) .قد تكون إصابات الضغط قد تطورت
الزمن .بالنسبة للمرضى الداخليين ,قد تكون إصابات الضغط هذه موجودة عند الدخول إلى المرفق
الشكل  :23.1معادلة حساب انتشار النقطة
انتشار النقطة ()٪

عدد األفراد الذين يعانون من إصابة الضغط في وقت معين
إجمالي عدد األفراد في مجتمع الدراسة في نقطة زمنية محددة

× 100

غالبا ما يتم استخدام
كما يتم اإلبالغ عن انتشار الفترة بشكل شائع .معدل انتشار الدورة هو عدد األفراد الذين تعرضوا إلصابة ضغط خالل فترة زمنية محددة ( ً
عادة أيام أو أسابيع)ً .
معدل انتشار الفترة في تفضيل نقطة االنتشار بسبب الوقت الذي يستغرقه جمع البيانات لدراسة انتشار إصابة الضغط .مثل انتشار النقطة ,يصف انتشار الفترة جميع إصابات الضغط
الموجودة بدالً من مجرد إصابات الضغط المكتسبة حديثًا .ومع ذلك ,فإن انتشار الفترة يحدد إصابات الضغط الموجودة خالل فترة زمنية محددة وليس في نقطة زمنية محددة .وبالتالي,
فإن انتشار الفترة هو مزيج من اإلصابات السائدة واصابات الضغط الناتجة عن الحوادث  12.عند اإلبالغ عن معدل االنتشار المحدد خالل فترة زمنية ,ينبغي اإلشارة إليه على أنه
معدل انتشار الفترة ويجب تحديد الفترة الزمنية.
مدي التأثير
معدل حدوث إصابات الضغط هو نسبة األفراد الذين ال يعانون من إصابات الضغط والذين يصابون بإصابة ضغط خالل فترة زمنية محددة .لذا فإن الوقوع يوفر مؤش اًر على المعدل الذي
تحدث به إصابات الضغط الجديدة في مجموعة سكانية محددة .توفر معدالت اإلصابة نظرة ثاقبة لفعالية تدابير الوقاية ؛ ومع ذلك ,فإن دراسات الحدوث تتطلب عمالة أكثر وتكلفة
تنفيذها أكثر من دراسات االنتشار.
عادة أسابيع أو أشهر) .عند حساب الوقوع التراكمي ,يتم تحديد مجموعة خالية
الحدوث التراكمي هو نسبة السكان المحددين الذين يصابون بإصابة ضغط جديدة خالل فترة زمنية محددة ( ً

من إصابات الضغط ثم تتبعها لفترة زمنية محددة ,مع تحديد دوري لوجود إصابات ضغط لكل فرد.
الشكل  :23.2معادلة حساب الوقوع التراكمي

الحدوث التراكمي ()٪

عدد األفراد الذين أصيبوا بالضغط خالل فترة زمنية محددة
عدد األفراد في مجتمع الدراسة خالل فترة زمنية محددة

× 100

أيضا كمقياس لحدوث إصابة الضغط .عند استخدام هذا المقياس ,ال يكون المقام هو العدد اإلجمالي للمرضى .بدالً من ذلك ,يتم استخدام عدد أيام الرعاية
تستخدم كثافة اإلصابة
ً
أحيانا ً
غالبا
للمرضى في المرفق أو الخدمة .هذا الحساب يراعي بشكل أفضل مدة اإلقامة وهو مفيد بشكل خاص في مرافق الرعاية طويلة األجل حيث يمكن لألفراد اإلقامة لشهور أو سنواتً .

ما توصف كثافة الوقوع على أنها عدد حاالت إصابة الضغط الجديدة لكل  1000يوم مريض من الرعاية.
الشكل  :23.3معادلة لحساب كثافة اإلصابة لألفراد في كل مرة
كثافة الحدوث (العدد لكل  1000يوم مريض)

عدد األفراد الذين يصابون بإصابة ضغط جديدة
إجمالي أيام المريض بدون إصابة الضغط

× 100

إذا تم اإلبالغ عن كل  1000يوم مريض ,اضرب في 1000
إصابات الضغط المكتسبة من المرافق

تقيس معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة (إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة ) عدد األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط في نقطة زمنية محددة والتي تم اكتسابها
أيضا باسم إصابات الضغط المكتسبة من المستشفى أو المكتسبة من المستشفى [ ]HAPIأو إصابات الضغط المكتسبة من الرعاية الصحية)  .على عكس
داخل منشأة معينة (يشار إليها ً
غالبا ما يتم تحديد معدالت إصابة الضغط المكتسبة من
انتشار النقطة ,يصف هذا المصطلح فقط األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط التي تم اكتسابها داخل المنشأة بعد الدخولً .
المرفق باالقتران مع انتشار النقطة .يتم توثيق إصابات الضغط الحالية لتحديد معدالت االنتشار .ثم يتم فحص وثائق القبول لتحديد ما إذا كانت إصابة الضغط موجودة عند القبول .إذا

غالبا ما تُحسب معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة لتقييم آثار بروتوكوالت الوقاية في تقليل إصابات
لم يتم توثيقها عند القبول ,فإن إصابة الضغط تعتبر مكتسبة من المنشأةً .
الضغط المكتسبة في المنشأة دون إجراء دراسة حادثة تستغرق وقتًا أطول وتكلفة عالية .يمكن أن يوفر فحص سجالت القبول للتمييز بين إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة مقابل

إصابات الضغط المكتسبة من المجتمع كجزء من دراسة انتشار نقطة ,نظرة ثاقبة على عبء إصابات الضغط والموارد المطلوبة (االنتشار) وفعالية بروتوكوالت الوقاية مع المنشأة
(إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة ) .
الشكل  :23.4معادلة حساب معدل إصابة الضغط المكتسبة من المنشأة
المنشأة المكتسبة ()٪

(عدد األفراد الذين يعانون من إصابة الضغط في وقت معين) ( -عدد األفراد الذين يعانون من إصابة الضغط عند الدخول)
(العدد في السكان عند نقطة زمنية) ( -الرقم مع إصابة الضغط عند الدخول)

× 100

أيضا بإصابة ضغط جديدة بعد الدخول
تتضمن بعض طرق إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة األفراد الذين يعانون من إصابة ضغط عند القبول إذا أصيبوا ً
وموثقا للجلد عند الدخول إلى المنشأة لجميع األفراد في المجموعة المحددة من أجل استبعاد إصابات الضغط
دقيقا
يتطلب معدل إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة الدقيق
ً
تقييما ً
ً
مسبقا .قد يختلف اإلطار الزمني لوثائق القبول بين الدراسات .بعض منهجيات إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة تعتبر أولئك الذين يعانون من إصابات الضغط الحالية
الموجودة
ً
عند القبول ( )POAكحالة واستبعاد هؤالء األفراد من حسابات إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة  ,بغض النظر عن إصابات الضغط اإلضافية الجديدة .تشمل المنهجيات األخرى
األفراد الذين يعانون من إصابات ضغط برنامج العمل والذين يطورون إصابات ضغط جديدة بعد القبول .يجب مراعاة االختالفات في المنهجية قبل تفسير نتائج أي دراسة وخاصة عند
مقارنة النتائج بين الدراسات
تفسير معدالت إصابة الضغط
اعتمادا على الغرض من القياس واالستخدام المقصود
عند تفسير انتشار إصابة الضغط ومعدالت الحدوث ,ال يوجد نهج أفضل .تخبرك األساليب المختلفة بشيء مختلف وستختلف
ً
للبيانات .تُستخدم البيانات التي تم جمعها أثناء دراسات االنتشار والحاالت ألغراض متنوعة ,بما في ذلك:


تقدير انتشار المرض



تحديد احتياجات الموارد



مراقبة فعالية مبادرات تحسين الجودة



المعيار بين المرافق



تقرير مؤشرات الجودة ألصحاب المصلحة



حساب معدالت السداد التي ترتبط بمؤشرات الجودة.

بحكم الضرورة ,تكون قواعد البيانات األكبر المستخدمة في المقارنة المعيارية داخل بلد ما أو عبر البلدان أقل دقة أو مفصلة وتعتمد بشكل أكبر على توثيق السجالت الطبية أكثر من
المراقبة بجانب السرير .يجب أن تسعى الطريقة التي تم تطويرها أو اختيارها لتحقيق أفضل توازن بين الموثوقية والصالحية واالستجابة لتغير المعدالت بمرور الوقت والتطبيق العملي,
حاليا تطوير التدابير اإللكترونية إلصابة الضغط التي تعتمد على البيانات المستخرجة من السجالت الصحية اإللكترونية ؛ ومع ذلك ,لم
مع مراعاة االستخدام المقصود للبيانات .يجري ً

تتم معالجة مخاوف الموثوقية والصالحية بشكل كامل45 .

عند استخدامها في القياس الداخلي أو الخارجي ,فإن االتساق في الطرق التي تتم مقارنتها أمر بالغ األهمية .األسعار التي تحددها مناهج مختلفة أو باستخدام مصادر بيانات مختلفة غير
قابلة للمقارنة .ال توجد طريقة أكثر صحة ؛ ومع ذلك ,توفر معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة مؤش ار أفضل على فعالية برامج الوقاية من إصابات الضغط من معدالت
معقدا بـ126 :
االنتشار الخام .تعتبر مقاييس الحدوث أكثر مالءمة لقياس الفعالية .تفسير دراسات االنتشار والوقوع ً


الطريقة المستخدمة لحساب معدالت إصابات الضغط (على سبيل المثال ,معدل االنتشار مقابل معدالت الحدوث مقابل المعدالت المكتسبة من المنشأة)



المعايير المستخدمة لتحديد السكان (على سبيل المثال ,اإلعداد السريري ,ونوع الفرد وخطر اإلصابة بالضغط ,ومعايير التضمين  /االستبعاد)



التعاريف والتصنيفات المستخدمة إلصابات الضغط



تضمين أو استبعاد إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ,واصابات ضغط األنسجة العميقة ,واصابات الضغط غير الثابتة ,واصابات الضغط المرتبطة باألجهزة
الطبية ()MDRPIs



االستراتيجيات المستخدمة لتحديد وجود إصابة ضغط (على سبيل المثال ,التقييم السريري أو تقرير المريض الذاتي أو مراجعة السجل الطبي)



دقة تصنيف إصابة الضغط والتشخيص التفريقي



الطرق واألطر الزمنية المستخدمة في تحديد ما إذا كانت إصابة الضغط عبارة عن برنامج عمل



التغيرات في الفترات الزمنية التي أجريت خاللها الدراسات



االختالف عشوائية



في بعض الظروف ,ما إذا كانت إصابات الضغط تعتبر قابلة للتجنب أو ال مفر منها ,والمعايير المستخدمة التخاذ هذا التحديد.

توضح التجربة في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة مخاطر عدم مراعاة هذه العوامل المعقدة .في المملكة المتحدة ,تشمل مراقبة جودة وسالمة صناديق الخدمات الصحية
الوطنية ( )NHSعدة أنظمة مختلفة لإلبالغ عن إصابات الضغط .يقوم مقياس الح اررة اآلمن بتقييم انتشار إصابات الضغط شهرًيا ,ويهدف نظام اإلبالغ عن الحوادث إلى تسجيل

حوادث إصابات الضغط الجديدة ,كما يلتقط نظام المعلومات التنفيذي االستراتيجي إصابات الضغط التي تعتبر حوادث خطيرة .ومع ذلك ,عند مقارنتها بتدقيق جرح إصابة الضغط الذي
مباشر لجلد المرضى ,كانت حساسية كل من مقياس الح اررة اآلمن ونظام اإلبالغ عن الحوادث حوالي  ,٪50مما يشير إلى أن كال اإلجراءين غاب عن العديد من حاالت
ًا
فحصا
تضمن ً
إصابات الضغط .تضمنت أسباب األداء الضعيف صناديق الخدمات الصحية الوطنية المتفاوتة في تضمينها واصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ,واصابات الضغط غير الثابتة,
أيضا  8في الواليات المتحدة ,تستخدم الوكاالت الحكومية
واصابات ضغط األنسجة العميقة .كانت االختالفات عبر صناديق الخدمات الصحية الوطنية في تعريف برنامج العمل مشكلة ً
معدالت إصابة ضغط المستشفى في مجموعة متنوعة من البرامج المختلفة .تستخدم مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية الرموز اإلدارية لحساب معدالت إصابات الضغط المكتسبة

من المستشفى كجزء من مبادرة الشروط المكتسبة من المستشفى .تضمن هذه المبادرة عدم تعويض المستشفيات عن رعاية األفراد الذين يعانون من مضاعفات طبية .يعاقب برنامج الحد
من الحاالت المكتسبة من المستشفى التابع للمبادرة المستشفيات ذات معدالت المضاعفات العالية .وفي الوقت نفسه ,تتعقب وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة المضاعفات المكتسبة
من المستشفيات ,بما في ذلك إصابات الضغط ,من خالل مراجعات السجالت الطبية كجزء من نظام مراقبة سالمة المرضى في ميديكير .عند مقارنة مصادر البيانات المختلفة ,كان
بناء على بيانات السجل الطبي .توضح هذه التجارب الدولية المشكالت المستمرة في تفسير
معدل إصابة الضغط المحسوب من البيانات اإلدارية حوالي واحد على عشرين المعدل ً
معدالت إصابات الضغط.
ملخص معدالت االنتشار والوقوع
تستمر هذه االختالفات في التصميم المنهجي والصرامة في إرباك تحليل دراسات االنتشار والوقوع .هناك حاجة ماسة إلى االتساق في التصميم واعداد التقارير من أجل تمكين وضع
معايير دولية أكثر موثوقية .يجب اإلبالغ عن معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المرفق ,وال سيما عند التحقيق في فعالية برامج الوقاية من إصابات الضغط .يقدم الجدول 23.1

بيانات إرشادية حول معدالت االنتشار والوقوع المبلغ عنها في األدبيات منذ عام  2000لمختلف األوضاع السريرية و  /أو المجموعات السكانية .حيثما توافرت ,تم استخدام البيانات من
المراجعات المنهجية الحديثة .في حين تضمنت هذه المراجعة دراسات متعددة ومراجعات منهجية ,تم اإلبالغ أدناه عن مجموعة من القيم شاملة لجميع الدراسات.
الجدول  :23.1نطاقات انتشار اإلصابة بالضغط ووقوعها المبلغ عنها في األدبيات المختارة
معدالت االنتشار

اإلعداد أو السكان

6إلى 10 ٪18.5

رعاية مركزة

 CI: 10.0 ٪ 95إلى 12 ٪25.9

عناية حرجة
رعاية المسنين
رعاية األطفال

معدالت الحدوث  /إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة
 11 ٪0إلى 11 ٪12
 CI: ٪95من  16.9إلى 12 ٪23.8

 13 ٪4.1إلى 14 ٪32.2

 15 ٪1.9إلى 16 ٪59

الرعاية الصحية األولية الرعاية

CI: 1.71 to 1.73) ٪95( ٪1.75

 20 ٪0.57إلى 18 ٪21.4

الحادة العامة الرعاية الحرجة

17

22 ٪27-21 ٪0.25

األماكن المختلطة

 18 ٪1.8إلى 18 ٪4.0
18 ٪32.8

 19 ٪0.29إلى 23 ٪27.7

 19 ٪0.47إلى 18 ٪7.1
غرفة العمليات

-

 24 ٪5إلى 25 ٪53.4

توبيشات وآخرون ( )2015أبلغت  10عن تحليل تلوي لدراسات انتشار إصابة الضغط التي أجريت في أماكن الرعاية الحادة (باستثناء الدراسات التي أبلغت عن أوضاع سريرية
مختلطة) .أبلغت عشر دراسات استخدمت نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية عن انتشار يتراوح من  ٪7.8إلى  ٪54عند تضمين إصابات الضغط من الفئة /
المرحلة األولى .كان معدل االنتشار  ٪3.4إلى  ٪20.3عند استبعاد إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى .أبلغت ثماني دراسات استخدمت نظام تصنيف الهيئة االستشارية لقرحة
الضغط الوطنية عن انتشار يتراوح من  ٪6إلى  ٪22عند إدراج إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى ,و  ٪6إلى  ٪11باستثناء إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى .قام
الباحثون بدمج البيانات من هذه الدراسات مع دراسة إضافية واحدة استخدمت نظام تصنيف تورانس لتقدير معدل انتشار إصابات الضغط الدولي المذكورة في الجدول  .23.1استند هذا
التقدير إلى معدالت االنتشار المبلغ عنها في الدراسات المستقبلية التي تضمنت إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى والتي أجرى فيها المراقبون المدربون تقييمات الجلد ,مع إزالة
النتائج الخارجية.
تشابوير وآخرون ( 12 )2018أجرى
فردا) أبلغت عن انتشار
ً
فردا) أبلغت عن حدوث تراكمي و  8دراسات (ً 13144
تلويا لبيانات إصابة الضغط من  10دراسات (ً 8168
تحليال ً
دوليا وتفاوتت في الجودة المنهجية .ذكرت غالبية الدراسات ( ٪70من دراسات الحدوث و ٪100
إصابات الضغط .أجريت الدراسات المشمولة في المراجعة في أماكن الرعاية الحرجة ً

من دراسات االنتشار) أن إصابات الضغط تم تحديدها عن طريق فحوصات الجلد .عند قصر تحليل بيانات الوقوع على تلك الدراسات التي استخدمت فحص الجلد ,كان المجال العددي
للثقة  )CI( ٪95هو  ٪9.4إلى  .٪27.5عند قصر التحليل على الدراسات التي تم تقييمها على أنها ذات مخاطر منخفضة من التحيز ,كان  CI ٪95للوقوع التراكمي  ٪6.6إلى
فردا) 12.
فردا) وكان  CI ٪95لالنتشار  ٪12.2إلى  ( ٪24.5ن =  5دراساتً 4036 ,
 n = 4( ٪36.8دراساتً 640 ,
وفقا لإلعداد السريري ,كما هو موضح في الجدول  .23.1تم اإلبالغ عن عدد قليل من دراسات
يختلف نطاق انتشار إصابات الضغط وحدوثها في مجموعات األطفال إلى حد ما ً
أعدادا كبيرة من السكان .رازموس وآخرون)2017( .
االنتشار والوقوع التي أجريت في مجموعات األطفال في األدبيات ؛ ومع ذلك ,فإن اثنين من أحدث الدراسات االستقصائية شملت
ً

 20من مرافق طب األطفال التي تم مسحها في  678في الواليات المتحدة (العدد =  ,)39984تبلغ معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة بين ( ٪0.57جميع اإلعدادات
شخصا 65359
مجتمعة) إلى ( ٪3.7وحدة العناية المركزة لألطفال [ )]PICUو ( ٪4.6إعدادات إعادة التأهيل)  20.مونتسيرات سانشيز )Lorente et al. (2018 -استطلع 17
ً
شخصا في أماكن الرعاية الصحية األولية اإلسبانية ,حيث أبلغوا عن معدل انتشار قدره  CI 1.71 ٪95( ٪1.75إلى  22,23 .)1.73على سبيل المثال ,في الدراسة التي أجراها
ً

 Curley et al. (2003) 22مجموعة في وحدة العناية المركزة لألطفال ٪ 97 ,من إصابات الضغط كانت من الفئة  /المرحلة األولى أو الثانية ,وفي الدراسة التي أجراها دي سو از

وآخرون 18 )2017( .في الب ارزيل ٪55 ,من إصابات الضغط كانت من الفئة  /المرحلة األولى .ومع ذلك ,كان معدل اإلصابة  ٪0.25الذي قاله مردوخ وآخرون )2002( .تم اإلبالغ
نظر لتنوع أنظمة التدريج المختلفة إلصابات الضغط المستخدمة عبر
عن  21في وحدة العناية المركزة لألطفال ( )PICUفقط من الفئة  /المرحلة الثالثة واصابات الضغط الرابعةً .ا
سنا ليكون
المواقع الجغرافية وبمرور الوقت ,فقد ال تكون المقارنة المباشرة لمعدالت االنتشار والوقوع عبر الدراسات دقيقة .عبر الدراسات ,يبدو أن هناك
اتجاها ثابتًا لألطفال األصغر ً
ً
لديهم معدالت انتشار ووقوع أعلى .كيرلي وآخرون 22 )2003( .حسبت نسبة األرجحية  CI 1.02 ٪95( 1.27إلى  ,1.57ضغط =  ) 0.03إلصابة ضغط مقارنة بطفل في فئة

يوما أقل معدل إصابة لجميع األطفال
عمرية أكبر .كان االستثناء من ذلك في الدراسة التي أجريت في مجال الرعاية الصحية األولية  17حيث شهد النطاق العمري من يوم إلى ً 30
كبير ,حيث أبلغت إحدى الدراسات عن أن ما يصل إلى  ٪84من إصابات الضغط مرتبطة
تحديا ًا
عاما) ,ال تزال  MDRPIsتمثل ً
( ٪0.72مقارنة بـ  ٪1.6في الفئة العمرية  9إلى ً 18
بجهاز  23.ويتضمن الفصل التوجيهي الخاص بإصابات الضغط المرتبطة باألجهزة مناقشة المخاطر األعلى على األطفال.

في رعاية المسنين ,تظل نطاقات االنتشار والوقوع دون تغيير منذ المبدأ التوجيهي السابق .كانت أكبر دراسة  26هي دراسة انتشار تعتمد على السكان أجريت في منطقة جغرافية واحدة
عاما أو أكبر) تم اشتقاق االنتشار من قاعدة بيانات عامة إلزامية تحتوي على سجالت لجميع األفراد الذين يتلقون رعاية
في اليابان (العدد = 37855
شخصا ٪37.7 ,في سن ً 65
ً
عاما أو أكثر ( CI 18.1 ٪95إلى  ,)22.7و  44.6لكل
طويلة األجل قائمة على المجتمع أو المرفق .كان معدل انتشار إصابات الضغط  20.3لكل  1000من السكان في سن ً 65

عاما ( 9.2لكل  1000من السكان,
عاما أو أكثر ( CI 39.5 ٪95إلى  .)50.2كان هذا أعلى بكثير من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  18و ً 64
 1000من السكان في سن ً 80
 CI 39.5 ٪95إلى  ,)50.2ويوضح زيادة خطر إصابات الضغط المرتبطة بالشيخوخة  26.وقد سلطت دراسات حديثة أخرى  2728المحددة في رعاية المسنين الضوء ارتفاع معدل
إصابات الضغط لدى األشخاص ذوي البشرة الداكنة .في دراسة انتشار قاعدة البيانات في رعاية المسنين في الواليات المتحدة (ن =  116,460قبوًال) ,كان االنتشار  ٪ 14بشكل عام
(باستثناء إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى) .ومع ذلك ,كان معدل انتشار األفراد ذوي البشرة الداكنة  1.7مرة أعلى من األشخاص ذوي البشرة الفاتحة  27.قد تقدم هذه النتيجة
اعتبارات إضافية عند إجراء مقارنات بين انتشار إصابات الضغط ووقوعها عبر المناطق الجغرافية .يناقش الفصل التوجيهي الخاص بتقييم الجلد واألنسجة تقييم لون البشرة الداكنة.
إجراء دراسات االنتشار والوقوع
توفر دراسات انتشار وحدوث إصابات الضغط بيانات قيمة للقيادة:


تحسين الجودة على مستوى الجناح  /الوحدة والمرفق



ق اررات السياسة على المستوى الوطني



أجندات البحث على نطاق دولي.

كما تمت مناقشته في هذا الفصل ,فإن االختالفات المهمة في طرق الدراسة والصرامة المنهجية تحد من قيمة بيانات االنتشار والحوادث في توجيه الجودة والسياسة والبحوث المستقبلية.
تستند التوصيات واعتبارات التنفيذ التالية إلى المبادئ الوبائية السليمة وهي مصممة لتوجيه المزيد من االتساق والصرامة في تصميم وتنفيذ واإلبالغ عن انتشار إصابات الضغط ودراسات
الحدوث في البيئات السريرية.
صارما ومتغيرات قياس متسقة عند إجراء واإلبالغ عن انتشار إصابات الضغط ودراسات الحدوث( .بيان الممارسة الجيدة)
منهجيا
تصميما
 :19.1استخدم
ً
ً
ً

اعتبارات التنفيذ


قارن النتائج بمجموعات البيانات التنظيمية والوطنية و  /أو الدولية التي استخدمت منهجية مماثلة لتطوير فهم أوضح النتشار إصابات الضغط وحدوثها (رأي الخبراء).



استخدم معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة بدالً من معدالت االنتشار لتقييم برامج الوقاية من إصابات الضغط (رأي الخبراء).



عرض النتائج حسب مستوى خطر اإلصابة بالضغط عند اإلبالغ عن دراسات االنتشار والوقوع (رأي الخبراء).



قم بتضمين المواقع التشريحية الشائعة إلصابات الضغط عند اإلبالغ عن دراسات االنتشار والوقوع (رأي الخبراء).



وضح بوضوح ما إذا:
تقديم بيانات االنتشار والوقوع حسب فئة  /مرحلة إصابة الضغطّ .



تم تضمين أو استبعاد إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى في الحساب النهائي لمعدالت االنتشار والوقوع



تم تضمين أو استبعاد إصابات األنسجة العميقة المشتبه فيها واصابات الضغط غير المستقرة في معدل االنتشار اإلجمالي ومعدل اإلصابة واذا كان األمر كذلك ,كيف تم
النظر فيها (على سبيل المثال ,مع فئة  /مرحلة أخرى أو كتسمية منفصلة) (رأي الخبراء).



تضمين إصابات ضغط الغشاء المخاطي في بيانات االنتشار والوقوع .ومع ذلك ,ال ينبغي تصنيف  /تصنيف إصابات الضغط هذه( .رأي خبير).



تحديد ما إذا كانت إصابات الضغط مرتبطة باألجهزة .يجب اإلبالغ عن إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز حسب الفئة  /المرحلة (رأي الخبراء).

نقاش
تشمل معدالت االنتشار جميع األفراد في المنشأة  /الخدمة الصحية الذين يعانون من إصابات الضغط ,بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إصابات الضغط التي كانت بمثابة توكيل
تقدير أفضل لمدى
ًا
للخدمة الصحية تحدد معدالت قرحة الضغط المكتسبة من المرافق األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط التي تطورت بعد الدخول ؛ لذلك ,توفر هذه المعدالت
غالبا ما تكون كثيفة االستخدام
كفاية الرعاية الوقائية إلصابة الضغط داخل منشأة معينة .من شأن تدابير الوقوع المحتملة أن توفر تقييماً أكثر دقة للوقاية ؛ ومع ذلك ,فإن هذه المنهجية ً
للموارد بحيث يتعذر على المرافق تنفيذها.

 يجب أن تشمل الدراسة. يجب بذل المحاوالت الستخدام منهجية موحدة للسماح بتعديل المخاطر ووضع المعايير.يجب أن تشير دراسات االنتشار والوقوع بوضوح إلى تصميمها المنهجي
:الدقيقة ما يلي
تعريف واضح لمجتمع الدراسة قبل جمع البيانات



توفير تعليم مساح



إنشاء اإلحصاءات الموثوقية



 مرحلة إصابات الضغط/ فحوصات الجلد لتصنيف



.مساحان لكل فحص جلد



قد تكون معدالت االنتشار المستندة إلى عمليات تدقيق السجالت الطبية أو مصادر البيانات اإلدارية أقل موثوقية من البيانات التي تم الحصول عليها من عمليات فحص الجلد التي
29 .يجريها متخصصون صحيون مؤهلون
 يسمح بإجراء مقارنة أكثر دقة بين المرافق ويمكن.قد يساعد وصف بسيط لمعدالت إصابات الضغط ضمن مستويات مخاطر إصابة الضغط المختلفة في تحسين مبادرات تحسين الجودة
 متوسط العمر) في البيئات السريرية التي, من المفيد التمييز بين السمات السكانية التي قد تتعلق بخطر اإلصابة بالضغط (على سبيل المثال.أن يكون بمثابة أساس لتعديل المخاطر
أيضا في
ً  يمكن أن يساعد وصف السكان الذين تخدمهم المنشأة.) ووحدات طب األطفال, ورعاية المسنين, الرعاية الحرجة,تتضمن ملفات تعريف سكانية مختلفة (على سبيل المثال
.) مثل كبار السن في الرعاية المدعومة مقابل رعاية المسنين عالية المستوى," تحديد نوع "مرفق رعاية المسنين,المقارنة (على سبيل المثال

 يمكن أن يساعد اإلبالغ عن انتشار إصابات الضغط عن طريق.أمر بالغ األهمية للفهم الكامل لمخاوف إصابات الضغط داخل المنشأة
 المرحلة ًا/ يعد اإلبالغ عن النتائج حسب الفئة
 الحظ. أو التعليم/  العجز والكعب والقذالي) في تحديد مكونات برنامج الوقاية من إصابات الضغط التي قد تتطلب المزيد من الموارد المكثفة و,الموقع التشريحي (على سبيل المثال
 تتطلب هذه األنماط, عند تحديدها9,30.  المرحلة الثالثة والرابعة/ مطمئنا في معدالت إصابات الضغط اإلجمالية مع زيادة إصابات الضغط من الفئة
انخفاضا
العديد من المؤلفين
ً
ً

.نهجا أكثر استهداًفا لمنع إصابات الضغط األكثر خطورة
ً واالتجاهات

. باستثناء تلك التي تحدث على األغشية المخاطية, تصنيف إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز/  يجب تصنيف.يصف المصطلح "متعلق بالجهاز" المسببات وليس شدة إصابة الضغط
قد يوفر تحديد الجهاز ذي الصلة إرشادات إضافية لق اررات تحسين الجودة المتعلقة باختيار األجهزة واستخدامها (راجع فصل اإلرشادات حول إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز لمزيد من
. الرجوع إلى الفصل التوجيهي تصنيف إصابات الضغط لمزيد من المناقشة.مرحليا
/  ولكن ال يجب تصنيفها, يجب تسجيل إصابات ضغط الغشاء المخاطي.)المناقشة
ً
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تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية

المقدمة
نما البحث المرتبط بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها بشكل كبير خالل العقدين الماضيين ,كما نما التزام مطوري السياسات والمعلمين ومسؤولي الرعاية الصحية بتعزيز وتنفيذ أفضل
الممارسات .ومع ذلك ,ال تزال هناك فجوة بين البحث والممارسة .لنقل المعرفة مجموعة أبحاث خاصة به تهدف إلى استكشاف استراتيجيات فعالة لترجمة أدلة البحث إلى ممارسة .يلقي
بناء على الحواجز والميسرات الموصوفة في األدبيات.
تجميع المعلومات من أدبيات التنفيذ الضوء على االستراتيجيات التي ساهمت في نجاح تنفيذ أفضل الممارسات ً
أظهرت األبحاث التي تم إجراؤها على المستوى الوطني أن المشاركة المستمرة للمؤسسة في مبادرات تحسين الجودة مرتبطة بانخفاض معدل حدوث إصابات الضغط ,على الرغم من أن
دور  Lahmann et al. (2010) 1 3 - 1.ذكرت أن مرافق رعاية المسنين (العدد =  )60والمستشفيات (العدد =  )82في ألمانيا التي شاركت
أيضا ًا
العوامل التنظيمية األخرى تلعب ً

ار في مبادرات تحسين الجودة على المستوى الوطني كانت أكثر عرضة لمعدالت إصابات ضغط مكتسبة أقل من المرافق التي ال تتمتع بالجودة برنامج التحسين .ومع ذلك ,فإن
ار وتكرًا
مرًا
االختالف في وقوع إصابات الضغط بلغ أهمية فقط في مستشفيات الرعاية الحادة التي حافظت على مبادراتها لمدة ثالث سنوات على األقل (يعني  ٪10.2مقابل متوسط  ,٪5.2الضغط

< 0.05) .1في الواليات المتحدة ,تحليل من قاعدة البيانات الوطنية لـ أشارت مؤشرات جودة التمريض® ( )®NDNQIإلى أن المستشفيات التي حصلت على حالة المغناطيس  1كانت
كبير 2 .في
أكثر عرضة لمعدالت حدوث ضغط مكتسبة أقل من المرافق غير المغناطيسية .ومع ذلك ,عندما تم النظر في بيئة العمل للوحدات الفردية  /األجنحة ,لم يكن االختالف ًا

دراسة أجريت في دور رعاية المسنين في الواليات المتحدة (العدد =  35منشأة ,العدد =  1065ممرضة) Berlowitz et al. (2003) 4 ,أفاد أن تنفيذ برنامج تحسين الجودة ارتبط
بزيادة الرضا في مكان العمل لموظفي التمريض (متوسط التحسين  0.83على مقياس مكون من  5نقاط ,الضغط < )0.001وزيادة اعتماد المبادئ التوجيهية السريرية (الضغط
< .)0.001لم تُترجم هذه التحسينات إلى االلتزام بأفضل الممارسات (ضغط =  ) 0.37أو تغييرات ذات داللة إحصائية في وقوع إصابات الضغط (ع =  ,)0.19على الرغم من وجود
أيضا في الواليات المتحدة 3 ,مراجعة بأثر رجعي للمستشفيات والمراكز الطبية (ن =  )55الحظت أن المشاركة في مبادرات تحسين الجودة تضاعفت داخل
اتجاه نحو معدالت أقل ً 4.
المرافق الخاضعة للرقابة على مدى فترة الخمس سنوات حتى عام  .2012على الرغم من أن هذه المشاركة في تحسين الجودة ارتبطت بانخفاض كبير في إصابات الضغط المكتسبة من
المرافق ,كان أكبر عامل مرتبط بالحد من إصابات الضغط هو التغييرات في نماذج التمويل التي تحدث خالل نفس الفترة الزمنية  3.وتشير نتائج هذه الدراسات على المستوى الوطني
إلى أنه على المستوى التنظيمي ,يتطلب برنامج تحسين الجودة المصمم لتسهيل تنفيذ أفضل الممارسات ثقافة مكان العمل المبتكرة والمشاركة المستمرة لتحقيق نتائج أقوى.
يتضمن هذا الفصل من الدليل توصيات حول أفضل السبل التي يمكن بها لمنظمة ما أن تسهل التنفيذ المستدام ألفضل الممارسات ,بما في ذلك الميسرون والعوائق التي تعترض هذه
العملية .تحدد التوصيات اإلجراءات التي يمكن تنفيذها على مستوى المنظمة أو المستوى المهني .التنفيذ التنظيمي هو بناء متعدد المستويات يشير إلى االستراتيجيات مع التركيز على
االستعداد المشترك ألعضاء المنظمة لتنفيذ التغيير ,واالعتقاد المشترك بقدرتهم الجماعية على القيام بذلك .على المستوى المهني ,يركز التنفيذ على االستراتيجيات التي تتعلق بالمهنيين
األفراد .يعد الدعم السليم على المستويين التنظيمي والمهني ضرورًيا إلدخال فعال وتعزيز مستمر ألفضل الممارسات (كما هو موضح في هذا الدليل اإلرشادي) في الوقاية من إصابات
الضغط وعالجها.
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي التدخالت على المستوى التنظيمي  /برامج تحسين الجودة الفعالة في تحقيق الوقاية المستمرة من إصابات الضغط؟



ما هي مكونات المستوى المهني والتنظيمي للتدخالت  /برامج تحسين الجودة الفعالة في تحقيق الوقاية المستمرة من إصابات الضغط؟



ما هي عوامل المستوى التنظيمي التي تسهل أو تعيق تنفيذ أفضل الممارسات في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟

تقييم الميسرين ومعوقات أفضل الممارسات
قبل وضع خطة تحسين الجودة ,من الضروري تقييم البيئة التي سيتم فيها تسليم الخطة .يتضمن ذلك تحديد نقاط القوة داخل المنظمة التي يمكن االستفادة منها عند تقديم خطة تحسين
الجودة ,فضالً عن الضعف في المنظمة الذي قد يعيق التنفيذ الفعال للخطة .حدد البحث عوامل المستوى التنظيمي التالية باعتبارها القضايا األساسية التي يمكن أن تسهل الممارسة أو
تخلق حواجز:


خصائص التوظيف (على سبيل المثال ,مزيج المهارات في المنشأة) 14-5



المعرفة  18-15والمواقف 21-19من القوى العاملة في المنظمة



الوصول إلى المعدات والموارد المناسبة 12,18,19,22,23

قد توجد حواجز أخرى تتطلب االنتباه ,وقد يكون للمنشأة نقاط قوة أخرى ستساعد في تنفيذ الدليل اإلرشادي .العوائق والميسرات خاصة بالمنظمة ؛ لذلك ,التقييم على المستوى المحلي
مطلوب من أجل تطوير خطة تنفيذ تلبي احتياجات المرفق.
 :20.1على المستوى التنظيمي ,قم بتقييم وتعظيم خصائص القوى العاملة كجزء من خطة تحسين الجودة لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = ج ؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
دليال على أن مزيج المهارات (أي نسبة الممرضات المسجالت إلى الممرضات المرخصات /
تستند التوصية لتقييم وتعظيم خصائص القوى العاملة إلى العديد من الدراسات التي قدمت ً
المسجالت) ومستويات التوظيف يساهم في حدوث إصابات الضغط .أثبتت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  7-35أن نقص الموظفين و  7عدد من الممرضات المسجالت لكل
مقيم في اليوم  6وعدد ساعات الرعاية من قبل ممرضة عملية مرخصة ( LPN) 5هي عوامل تنبؤية لتطوير إصابة الضغط .أظهرت دراسة منخفضة الجودة من المستوى 24 ,3
أيضا العالقات بين خصائص القوى العاملة ووقوع إصابة الضغط .ارتبطت معدالت إصابات الضغط المرتفعة مع وجود عدد
ومتوسط  25 9 8وجودة منخفضة  10دراسات المستوى ً 4
أقل من الممرضات المؤهالت في المنظمة وعدد أقل من ساعات التمريض وانخفاض معدالت دوام الموظفين .أظهرت دراستان منخفضتا الجودة من المستوى  5 3دراسات  24وثالث

دراسات المستوى  26 25 11 4أن خصائص القوى العاملة (بما في ذلك مزيج المهارات وعدد ساعات عمل الممرضات المسجلة واستم اررية الموظفين) لم تكن مرتبطة بشكل كبير
إحصائيا بحدوث إصابات الضغط.
ً
اعتبارات التنفيذ


زيادة عدد ساعات الرعاية المقدمة من قبل الممرضات المؤهالت قد يحسن تنفيذ برنامج تحسين الجودة ويقلل من حدوث إصابات الضغط ( 6,8,24,25المستويات  3و )4



ضمان وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين لتقديم رعاية وقائية متسقة لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط (رأي الخبراء) .تأكد من وجود مهنيين صحيين متعلمين
بشكل مناسب لتوفير القيادة السريرية في الوقاية من إصابات الضغط ومعالجتها (انظر التوصية .)20.9

مناقشة األدلة
تشمل خصائص القوة العاملة مزيج المهارات ومستويات التوظيف واستم اررية القوى العاملة .تعد ساعات التوظيف وعدد ساعات الرعاية المقدمة من قبل الممرضات المؤهالت (المسجالت
 /المرخصات  /الملتحقات) ومستوى دوام الموظفين من العوامل التي تؤثر على الوقاية من إصابات الضغط والعالج التي تم تحديدها كعائق محتمل أمام تنفيذ أفضل الممارسات من قبل
المهنيين الصحيين( 14,25,27- .المستويات  4و .)5
حددت الدراسات الفوجية بعض خصائص القوى العاملة كعوامل تنبؤية إلصابات الضغط .باتريسيان وآخرون ( 5 )2017استكشف العالقة بين إصابات الضغط واالختالفات في ساعات
تنبئيا بشكل كبير
الرعاية التمريضية في  69مستشفى في الواليات المتحدة .في الوحدات الطبية والجراحية ,كان عدد ساعات الرعاية  /المريض  /اليوم التي قدمها  LPNفي اليوم الثالث ً

لتطور إصابة الضغط (نسبة الخطر [ HR] = 0.27,الضغط < .)0.01ومع ذلك ,لم تكن ساعات الرعاية المقدمة من قبل ممرضة مسجلة ( )RNومساعدي التمريض مرتبطة بمعدالت
إصابات الضغط ,ولم تكن هناك ارتباطات بين خصائص القوى العاملة واصابات الضغط في وحدات الرعاية الحرجة (ن =  )13في هذه الدراسة ( 5المستوى Konetzka et al. .)3
استطالعا عبر اإلنترنت لتقييم خصائص القوى العاملة في مرافق رعاية المسنين األمريكية (العدد =  ,)1,366بما في ذلك مزيج المهارات وعدد ساعات / RN
 (2009) 6استخدم
ً

المقيم  /اليوم .بعد تعديل الظروف السريرية المقيمة وعوامل مستوى المنشأة (على سبيل المثال ,حالة  ,)Medicareكان هناك انخفاض كبير في انتشار إصابات الضغط المرتبطة بزيادة
ساعات  / RNالمقيم  /اليوم (الضغط < ,)0.05ولكن ليس بمزيج المهارات اإلجمالي (( )p> 0.05المستوى  .)3قام  Hart and Davis (201 1) 24بتقييم خصائص التوظيف في
أيضا عن وجود عالقة مهمة بين انتشار إصابات الضغط وعدد ساعات  / RNالمريض  /اليوم ( ,r = -0.525الضغط < ,)0.05إجمالي ساعات
خمسة مستشفيات أمريكية وأبلغوا ً
التمريض  /المريض ( r = -0.485,الضغط < ,)0.05واجمالي عدد ساعات  RNالتي يعمل بها ممرضات الوكالة ( r = 0.586,ضغط = ( ) 0.022المستوى  .)3اقترحت

أيضا أن معدالت التوظيف مع الممرضات المسجالت 8 ,طول الفترة التي قضاها مدير دار التمريض
الدراسات القائمة على المالحظة (المستوى  )4التي أجريت في دور رعاية المسنين ً

في الدور (الضغط < 0.05), 10وطول الفترة الزمنية لمدير التمريض كان في الدور (الضغط < 0.05) 10له تأثيرات ذات داللة إحصائية على وقوع إصابات الضغط .قد تتعلق
النتائج المتضاربة من بعض هذه الدراسات بنوع الوحدة (على سبيل المثال ,تم إنشاء عدد أقل من العالقات ذات الداللة اإلحصائية في وحدات الرعاية الحرجة)  24 5.يلزم إجراء مزيد
من البحث في هذا المجال.
 :20.2على المستوى التنظيمي ,قم بتقييم معرفة المتخصصين الصحيين حول إصابات الضغط لتسهيل تنفيذ برنامج تعليمي وبرنامج تحسين الجودة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة

التوصية =)

 :20.3على المستوى التنظيمي ,تقييم وتعظيم مواقف القوى العاملة وتماسكها لتسهيل تنفيذ برنامج تحسين الجودة( .بيان الممارسة الجيدة)

ملخص الدليل
يتم دعم التوصية لتقييم معرفة الموظفين لتسهيل برامج التعليم وتحسين الجودة من خالل ثالث دراسات تقدم أدلة عالية الجودة من المستوى  15 1وأدلة منخفضة الجودة من المستوى 2
 17 ,16.في جميع الدراسات الثالث ,تم استخدام  17-15نتائج مسح المعرفة لتطوير المنظمة  -تدخالت تعليمية محددة كعنصر من برامج تحسين الجودة متعددة األوجه التي حققت
نامجا
انخفاضا ًا
انخفاضا في حدوث إصابات الضغط .باإلضافة إلى ذلك ,نفذت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  )28( 2والتي أظهرت
ً
ً
كبير في وقوع إصابات الضغط بر ً
متعدد األوجه للتثقيف المهني الصحي الذي استند إلى نتائج تقييم المعرفة .باإلضافة إلى ذلك ,فإن تقييم وتعظيم مواقف القوى العاملة والتماسك يعكس أفضل الممارسات.
اعتبارات التنفيذ


استخدم األدوات التي ثبت أن لها خصائص سيكومترية جيدة لتقييم معرفة إصابة الضغط .يقدم فصل المبادئ التوجيهية الخاص بالتعليم المهني الصحي معلومات عن
األدوات المستخدمة لتقييم معرفة الموظفين.



يتمتع الموقف تجاه أداة الوقاية من قرحة الضغط ( )APuPبصالحية جيدة في قياس مواقف القوى العاملة تجاه الوقاية من إصابات الضغط ( 30 29المستوى .)5



استخدام نتائج استطالعات المعرفة على المستوى التنظيمي لتطوير مبادرات تعليمية مستهدفة لتلبية االحتياجات المعرفية للقوى العاملة ( 28المستوى .)2

مناقشة األدلة
المعرفه
يحدد تقييم معرفة المهنيين الصحيين المتعلقة بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها العوائق المحتملة للتخفيف ,أو تعزيز الميسرات ,عند تقديم برامج تعليمية أو برامج تحسين الجودة.
يوفر فهم االحتياجات المعرفية للمهنيين الصحيين المعلومات التي تساعد في تطوير مبادرات التعليم والتدريب الخاصة بالمنظمة 15,16,28.
تم استخدام استطالعات المعرفة في العديد من برامج تحسين الجودة لتحديد االحتياجات التعليمية للقوى العاملة .في تجربة معشاة ذات شواهد (تجربة سريرية معشاة) ,بيكمان وآخرون.
( 15 )2013قام بتقييم معرفة المهنيين الصحيين باستخدام أداة تقييم المعرفة بإصابة الضغط للتحقق من ثغرات المعرفة .تم استخدام النتائج لإلبالغ عن تطوير تدخالت تعليمية تفاعلية
مسحا للمعرفة قبل التدخل للمهنيين الصحيين العاملين في رعاية
ومجموعة من االستراتيجيات األخرى لتحسين الوقاية من إصابات الضغط وعالجها .أجرى Price et al, (2017) 28
ً
المسنين .تم استخدام النتائج لتطوير محتوى برنامج تعليمي متعدد األوجه .بعد تقديم التعليم المستهدف ,كانت هناك زيادة كبيرة في المعرفة المهنية الصحية ومقاييس الكفاءة ,وانخفاض

كبير ومستمر في إصابات الضغط (المستوى .)2
أشار أنطونيو وكونراد ( 16 )2013إلى أن تقييم معرفة الموظفين بالعناية بالجروح باستخدام مسح المهارات والمعرفة قدم بيانات معيارية لمبادرة تحسين الجودة المحددة في خدمة صحية
إقليمية .أبلغت النتائج عن تطوير موارد خاصة بالمنظمة بشأن منتجات الجروح المتاحة في المنظمة ,باإلضافة إلى التدريب على أفضل ممارسة للوقاية من إصابات الضغط (المستوى
 )Baldelli et al. (2008 .)2أفاد أن مسح معرفة الموظفين حول تحديد إصابات الضغط واستراتيجيات الوقاية منها كانت مبادرة أولية في برنامج تحسين الجودة في المستشفيات
األمريكية .إن إثبات أن الموظفين لديهم فهم منخفض ألن وقوع إصابات الضغط في المرافق كان أعلى من المتوسط الوطني قدم األساس المنطقي لبرنامج التحسين الذي تاله (المستوى
انخفاضا في حدوث إصابات
 .)2على الرغم من عدم تقييم أي من هاتين الدراستين  1617تأثير برامج التعليم على معرفة الموظفين ,إال أن المنظمات في كلتا الدراستين شهدت
ً
الضغط.

يتضمن فصل المبادئ التوجيهية الخاص بالتعليم المهني الصحي توصيات بشأن التدريب والتعليم.
المواقف والتماسك
يوجد حجم صغير من األدلة التي توضح العالقة بين حدوث إصابات الضغط ومواقف القوى العاملة  20 19.في دراسة قائمة على المالحظة أجريت في فنلندا (عدد =  66منشأة و
 724ممرضة) )Pekkarinen et al. (2008 ,قام  20بتقييم العالقات بين انتشار إصابات الضغط ووجهات نظر الممرضات بشأن ق اررات اإلدارة وضغط الوقت في مكان العمل .تم
إنشاء ارتباط ذي داللة إحصائية (ضغط =  ) 0.05بين زيادة إصابات الضغط وترتيب الممرضات لضغط الوقت داخل وحدتهم (المستوى  .)4ومع ذلك ,بوش وآخرون )2011( .لم

صحيا) في هولندا .وشملت العوامل التي تم
مهنيا
ً
يجد  31أي عالقة بين معدالت إصابة الضغط والثقافة التنظيمية في دور رعاية المسنين والمستشفيات (العدد =  61مرفًقا و ً 460
تقييمها مناخ الفريق والقيم المتنافسة ,ومعدل انتشار إصابات الضغط ومؤشرات الجودة القائمة على األدلة .بعد التعديل من أجل اإلرباك ,تراوحت نسبة األرجحية لتجربة إصابة الضغط
من  0.99إلى  1.02ألربعة أنواع مختلفة من الثقافات التنظيمية (المجموعة ,التنموية ,العقالنية والتسلسل الهرمي) ( 31المستوى .)4
الحظت الدراسات النوعية التركيز على الرعاية التعاونية من قبل المهنيين الصحيين .في دراسة أجريت مع ممرضات جراحات طبية في الهند (ن =  ,)100تم تحديد  19فريق عمل
وتعاون من قبل الممرضات كأهم ميسر لتوفير الوقاية من إصابات الضغط (المستوى  .)5في رعاية المسنين طويلة األجل في اليونان ,حددت الممرضات الصراع متعدد التخصصات
تعاونيا باعتباره أكثر اتساًقا مع أفضل الممارسات ( 21المستوى .)5
نهجا
ً
باعتباره عائًقا لممارستهم ,واقترحوا ً
تشير دراسات أخرى إلى أن مواقف الممرضات تجاه إصابات الضغط تتأثر بسنوات من الخبرة في التمريض ومستويات المعرفة 33 ,32 ,22 ,والتي قد تفسر النتائج المتضاربة
للدراسات أعاله.
 :20.4على المستوى التنظيمي ,قم بتقييم وزيادة توافر وجودة المعدات والمعايير الخاصة باستخدامها كجزء من خطة تحسين الجودة لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل =
ب 1؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تأتي األدلة الداعمة للتوصية من دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  ,1و  15دراسة متوسطة  34واثنتان منخفضتان  37 -35دراسة من المستوى  ,2ودراسات إضافية من
انخفاضا في حدوث إصابات الضغط و
المستوى  40-38 ,4أجريت الدراسات في مجموعة من المواقع السريرية والجغرافية وجميعها تم اإلبالغ عنها برامج تحسين الجودة التي أظهرت
ً

تقييما للمعدات و  /أو المنتجات في المنشأة كعنصر من مكونات البرنامج ,بما في ذلك مراجعة واستبدال و  /أو
 /أو انتشارها بعد بدء البرنامج .تضمنت جميع برامج تحسين الجودة ً
تغيير ترتيبات الشراء للمعدات و  /أو المنتجات .لم تكن الموارد المطلوبة إلجراء مراجعة للمعدات واضحة ,ولكن في دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  4والتي تقيس االمتثال,
جدا من تسليم المبادرة من قبل المهنيين الصحيين.
كان هناك مستوى عال ً
اعتبارات التنفيذ


راجع مدى توافر أسطح الدعم والوصول إليها ,وقم بوضع بروتوكوالت للمشتريات تضمن الوصول في الوقت المناسب لألفراد المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط أو الذين
يعانون من إصابة ضغط قائمة ( 42-40 15المستويات  1و  2و .)4



راجع المعدات المتوفرة داخل المنشأة للتأكد من توفر الخيارات المناسبة لتلبية احتياجات فئات سكانية خاصة ,بما في ذلك األفراد المصابون بالسمنة وكبار السن الضعفاء
وحديثي الوالدة واألطفال (رأي الخبراء) .يتوفر المزيد من المعلومات في فصل المبادئ التوجيهية السكان الذين لديهم احتياجات محددة تتعلق بإصابة الضغط.



بناء على قدرة األجهزة على إحداث أقل درجة من الضرر من قوى الضغط و  /أو القص مع االستمرار في تحقيق
مراجعة واختيار األجهزة الطبية المتاحة داخل المنشأة ً
وظيفتها المقصودة (المستويان  2و .)4



راجع كتيب وصفات المنتج المرتبط بالعناية بالبشرة والجروح ( 34 ,16المستوى .)2

مناقشة األدلة
أشارت دراسات متعددة  40-15,34إلى أن تضمين تقييم المعدات (على سبيل المثال ,األسطح الداعمة واألجهزة الطبية ومنتجات العناية بالجروح) وشرائها كعنصر من مكونات مبادرة
صحيا معدات غير مناسبة أو غير كافية
مهنيا
ً
تحسين الجودة يرتبط بتقليل إصابات الضغط .في عدد من الدراسات التي أجريت فيها المسوحات والمقابالت ,حدد ً 1219,22,23,27
كعائق أمام تنفيذ أفضل الممارسات .في المقابل ,كان ُينظر إلى سهولة الوصول إلى المعدات كميسر ألداء أفضل الممارسات (المستوى  .)5حددت المراجعة وجود مستوى عال من
االمتثال من قبل المهنيين الصحيين لمراجعات المعدات عند تقديمها كمكون من مكونات برنامج تحسين الجودة (المستوى .)4

طا بتقليل انتشار إصابات الضغط في مرافق رعاية
تقييما لتوافر وجودة الموارد الوقائية إلصابات الضغط كجزء من نهج متعدد األوجه كان مرتب ً
بيكمان وآخرون 15 )2013( .تتضمن ً
المسنين ( ٪7.1مقابل ( )٪14.6المستوى  . )1قام  Tippet (2009) 34بتقييم أسطح الدعم المتاحة داخل مرفق رعاية المسنين كجزء من برنامج تحسين الجودة الذي أبلغ عن
االنخفاض المستمر في انتشار إصابات الضغط على مدى أربع سنوات (المستوى  .)2سفينغ وآخرون 18 )2104( .قام بمراجعة مخزون معدات المنشأة كجزء من برنامج تحسين
كبير في إصابات الضغط ( ٪8.4مقابل ( p> 0.05) 18 ,٪9المستوى  .)2أفادت دراسات المستوى األدنى التي بدأت مراجعات سطح
انخفاضا ًا
الجودة ؛ لكن هذا البرنامج لم يشهد
ً

أيضا بحدوث انخفاض في إصابات الضغط (المستوى  .)4تشمل مراجعة المعدات تحديد المراتب والوسائد وأنظمة الفراش والكراسي ومعدات المناولة اليدوية داخل المنشأة والتي
الدعم ً

تساهم وال تساهم في الوقاية المثلى من إصابات الضغط .ذكرت العديد من الدراسات حول مبادرات الوقاية من إصابات الضغط التي أدت إلى تقليل إصابات الضغط أن المعدات المتاحة

داخل المنشأة قد تغيرت (على سبيل المثال ,الزيادة أو التحديث أو االستبدال) نتيجة لمراجعة شاملة  38-35.المعايير الوطنية لديها تم تطويرها واعتمادها في الواليات المتحدة الختبار
خصائص سطح الدعم المختلفة بما في ذلك خصائص الغمر ,والغالف ,وخصائص تبديد الح اررة وبخار الماء ,وخصائص تبديد الح اررة والرطوبة ,والصالبة األفقية46 45 .
محدودا خارج ساعات العمل العادية (على سبيل المثال ,إذا كانت المنشأة تستخدم معدات تأجير  /عقد) .يجب على المنظمات
في بعض المرافق ,قد يكون الوصول إلى أسطح الدعم
ً
مراجعة الوصول إلى أسطح الدعم وتطوير إرشادات مكتوبة تحدد أسرع طريقة لشراء أسطح الدعم عند تحديد الحاجة خارج ساعات العمل (على سبيل المثال في أيام العطالت والليالي

وعطالت نهاية األسبوع) .تضمنت أربع دراسات ( 42-40 ,15المستويات  1و  )4تقارير عن برامج تحسين الجودة مراجعة ترتيبات المشتريات السطحية للدعم .في هذه الدراسات ,تمت
أحيانا باالشتراك مع مقاول اإليجار 42 .أبلغت جميع برامج تحسين الجودة هذه عن
مراجعة عقود شراء معدات الوقاية من إصابات الضغط (األسطح الداعمة بشكل أساسي) وتحسينها,
ً

انخفاض مستمر في إصابات الضغط.

أيضا مراجعة األجهزة الطبية في المنشأة واختيار األجهزة التي تقلل من تلف الجلد .قد يشمل ذلك اختيار أجهزة أكثر ليونة ومرونة (مثل األنابيب والممرات الهوائية)
يجب على المؤسسات ً

 43أو منتجات ذات تصميم و  /أو أحجام مختلفة ( 44 ,43 ,35المستويان  2و  .)4كما تسمح مراجعة كتيب الوصفات للمنتج للمؤسسة بضمان توفر عالج العناية بالجروح المستند
إلى األدلة ومصادره بطريقة تزيد من قدرة المهنيين الصحيين على تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الجروح المزمنة ( 34 16المستوى .)2
مبادرات تحسين الجودة
 :20.5على المستوى التنظيمي ,قم بتطوير وتنفيذ برنامج تحسين الجودة منظم ومصمم ومتعدد األوجه لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = أ ؛ قوة التوصية =)
ملخص الدليل
أشارت األدلة من دراستين عاليتين  15,47واثنتين متوسطتين  48,49جودة المستوى  1إلى أن برنامج تحسين الجودة متعدد األوجه يرتبط بتخفيض إصابات الضغط المكتسبة من
المرفق .تم دعم ذلك من خالل  17دراسة من المستوى  58-37,43,50-18,34-16 2بجودة عالية ومتوسطة ومنخفضة ؛ خمس دراسات من المستوى  62-359 3ذات جودة
متوسطة ومنخفضة و  11دراسات من المستوى  67-42,44,63-438عالية ومتوسطة ومنخفضة الجودة .أجريت الدراسات في مجموعة من المرافق بما في ذلك المستشفيات الطبية
أيضا في مجموعة من المواقع الجغرافية بما في
الجراحية الحادة ,ومرافق العناية المركزة  /الحرجة ,ودور رعاية المسنين ,والرعاية المجتمعية ,ومستشفيات األطفال .تم تسليم الدراسات ً

وغالبا ما زادت مع استمرار
ذلك الواليات المتحدة وأوروبا والشرق األوسط ومنطقة المحيط الهادئ .تضمنت التدخالت في جميع الدراسات مجموعة من المبادرات التي تم تفصيلها للمرفق
ً

المبلغ عنها ومن المحتمل أن تساهم في حدوث إصابة الضغط األساسي والعوامل التي تمت مناقشتها في هذا الفصل .أشار تحليل اقتصادي عالي
برنامج تحسين الجودة .تتفاوت الفعالية ُ
الجودة  68وأربعة تحليالت اقتصادية منخفضة الجودة  69 61 57 41إلى أن الموارد المطلوبة لتنفيذ برنامج تحسين الجودة كبيرة ,ولكنها تؤدي إلى توفير التكاليف من خالل الوقاية
من إصابات الضغط .أشارت الدراسات النوعية إلى أن المهنيين الصحيين  23,70,71واألفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين  72يجدون برامج تحسين الجودة مقبولة.
اعتبارات التنفيذ


تقييم الحواجز والميسرين على المستويات المهنية والتنظيمية قبل تنفيذ برنامج الوقاية من إصابات الضغط داخل المنظمة (انظر التوصيات  20.1إلى .)20.4

مناقشة األدلة
غالبا "الحزمة") الذي يعالج االحتياجات المحددة للمرفق لتحسين الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
توفر األدلة الدعم إلدخال برنامج تحسين الجودة متعدد األوجه (ُيطلق عليه ً
تضمنت معظم المناهج الناجحة المذكورة في األدبيات استراتيجيات على المستويين المهني والتنظيمي ,مما يشير إلى أن تبني نهج متعدد األوجه هو استراتيجية فعالة يبدو أنها تزيد من
مشاركة المهنيين الصحيين 15 ,تقلل مقاومة التغيير 15 ,وتؤدي التخفيض المستمر في إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة 67,71-41,43,44,48-17,24,34-15 3
يجب أن يعتمد اختيار التدخالت المحددة لتضمينها في برنامج الوقاية من إصابات الضغط متعدد األوجه على تقييم شامل للعوائق والميسرات الخاصة بالمنظمة 15 ,كما تمت مناقشته
سابًقا في هذا الفصل.
تم اإلبالغ عن مناهج مختلفة في األدبيات .تشابوير وآخرون ( )2016قام  47بتقييم برنامج متعدد األوجه في ثمانية مستشفيات في أستراليا .تضمنت الحزمة تعزيز مشاركة المريض في
إحصائيا في معدالت إصابات الضغط على مستوى المريض مقارنة بالرعاية
الوقاية من إصابات الضغط ,وتثقيف الممرضات والمواد الترويجية .على الرغم من عدم وجود فرق معتد به
ً
القياسية ( ٪6.1مقابل  ,)P> 0.05 ,٪10.5كان هناك انخفاض كبير بنسبة  ٪52في إصابات الضغط المكتسبة من المستشفى المرتبطة باألوجه المتعددة .حزمة إصابة الضغط 47

(المستوى  .)1تضمنت حزمة  Beeckman et al. (2013) 15مجموعة واسعة من المكونات على المستوى المهني والتنظيمي التي تهدف إلى تقليل إصابات الضغط في دور رعاية
مقيما) .على مدار الدراسة التي استمرت أربعة أشهر ,انخفضت معدالت إصابة الفئة  /المرحلة األولى والضغط األكبر من ٪14.6
المسنين في بلجيكا (ن =  11منشأة بها ن = ً 646

إيجابيا على موقف المهنيين الصحيين تجاه الوقاية من إصابات الضغط
تأثير
إلى  .٪7.1على الرغم من أن معرفة التمريض حول إصابات الضغط لم تتغير ,أظهرت الحزمة الشاملة ًا
ً
طا
أيضا في دور رعاية المسنين ,رانتز وآخرون .وجد ( 49 )2012أن تقديم حزمة شاملة تتضمن التعليم والموارد السريرية والتوجيه إلى المرافق األمريكية كان مرتب ً
(المستوى  .)1تقع ً

بتقليل حدوث إصابات الضغط على مدار عامين (نسبة األرجحية [نسبة أرجحية مخفضة , 1.23المجال العددي للثقة  1.00 ٪95إلى  .)1.51لوحظ ارتفاع معدل دوران الموظفين
لزيادة تكلفة التدخل بسبب تعليم الموظفين المنتظم ( 49المستوى  .)1كما تم تنفيذ الحزم متعددة األوجه بنجاح في أماكن الرعاية الحرجة .طيب وآخرون ( 48 )2015تضمنت المبادئ
التوجيهية القائمة على األدلة والتعليم وتقييم المخاطر واعادة الوضع الروتيني في حزمة لوحدات الرعاية الحرجة في المملكة العربية السعودية .كان هناك احتمال أقل بنسبة ٪70
إلصابات الضغط مقارنة بما قبل تقديم الحزمة ( ٪7.14مقابل  ,٪32.86الضغط <( 0.001) 48المستوى .)1
باإلضافة إلى دراسات المستوى  ,1حجم كبير من المستوى  58-50 43 37-34 18-2,16المستوى  62-59 3,3والمستوى  67-63 44 42-438الدراسات التي أجريت في
طا بانخفاض كبير في وقوع إصابات
الرعاية الحرجة والرعاية الحادة ,قدمت رعاية المسنين والرعاية المجتمعية ورعاية األطفال دليالً على أن برنامج تحسين الجودة متعدد األوجه كان مرتب ً
شهر على األقل .تتم مناقشة
الضغط .أجريت جميع هذه الدراسات على المستوى التنظيمي وأبلغت عن انخفاض في حدوث إصابة الضغط أو انتشارها الذي استمر على مدى ً 12ا

المكونات التي تم تضمينها في برامج تحسين الجودة الناجحة هذه في التوصيات التالية.

تضمنت األدبيات المتعلقة بتنفيذ برامج تحسين الجودة تحليالً واحداً يقدم أدلة عالية الجودة .أظهرت هذه الدراسة أن التدخل تم اإلبالغ عنه في دراسة المستوى  1بواسطة Chaboyer et
( al. (2016) 47انظر أعاله) ارتبطت بفوائد نقدية صافية تقدر بـ  2,320 -دوالر ( 900,CI - 3 ٪95دوالر إلى  1,175 -دوالر) لكل مريض (دوالر أسترالي في 68. )2016
انخفاضا بنسبة  ٪9.3في إصابات الضغط ,كان صافي المدخرات المقدرة لكل مريض  38.62يورو (يورو
في تحليل تكلفة آخر ,برنامج تم تسليمه في مستشفى في الدنمارك التي حققت
ً

انخفاضا بنسبة  ٪ 59في حدوث إصابات الضغط الشهرية وتكلفة تقريبية توفير
دار لرعاية المسنين في الواليات المتحدة
في  69. )2013حقق البرنامج الذي تم تسليمه في ً 12ا
ً
 20800دوالر لكل  100مقيم (دوالر أمريكي في  61. )2014كما أفادت دراسات أخرى في الواليات المتحدة ونيوزيلندا عن وفورات معتدلة وكبيرة في التكلفة عبر المرافق والشبكات
الصحية  41,57.هناك تباين كبير في اإلعدادات السريرية والجغرافية التي تكلف فيها هذه التكاليف يتم إجراء التحليالت ؛ ومع ذلك ,أفادت األدلة باستمرار وفورات مالية مع مرور
الوقت.
 :20.6على المستوى التنظيمي ,إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في اإلشراف على برنامج تحسين الجودة وتنفيذه للحد من حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛
قوة التوصية =)

ملخص الدليل
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين اإلدارة والمهنيين الصحيين والموظفين غير المدربين والمرضى واألسر  /مقدمي الرعاية غير الرسميين .تستند التوصية إلى دراسة عالية الجودة من
المستوى  1تضمنت شراكة بين اإلدارة وموظفي الرعاية متعدد التخصصات وتعزيز عملية صنع القرار الجماعي في برنامج ناجح لتحسين الجودة  49باإلضافة إلى دراسة منخفضة
أيضا فوائد لجنة اإلشراف
الجودة من المستوى  2تضمنت لجنة توجيهية على المستوى اإلقليمي مع اإلدارة والموظفين السريريين  51.أظهرت دراسة منخفضة الجودة من المستوى ً 4
اإلقليمية التي تضمنت اإلدارة وموظفي الرعاية  63دراسة متوسطة الجودة من المستوى  34 2ودراسة متوسطة الجودة من المستوى  59 3تضمنت مشاركة فريق متعدد التخصصات في

الجودة مبادرة التحسين .كانت مشاركة المريض في تقديم الرعاية عالية الجودة محور التركيز األساسي لمبادرة الجودة التي تم اإلبالغ عنها في دراسة عالية الجودة من المستوى األول 47
أيضا أحد مكونات البرامج التي تم اإلبالغ عنها في دراسات المستوى  21643والمستوى  .4لتنفيذ رعاية عالية الجودة عندما يكون المريض غير قادر أو غير راغب في المشاركة
وكانت ً
في الرعاية ,مما يشير إلى أن مشاركة المريض مهمة ومقبولة للمهنيين الصحيين.
اعتبارات التنفيذ


االنخراط في شراكات استراتيجية على مستوى المؤسسة لتطوير وتنفيذ وتعزيز وتقييم تحسين الجودة في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها (المستويات  1و  2و .)4



إشراك المرضى وأسرهم  /مقدمي الرعاية غير الرسميين في مبادرات الوقاية من إصابات الضغط ,والتي يتم تسهيلها من خالل توفير التثقيف والمعلومات ,43 ,41 ,16
( 47المستويات  1و  2و .)4



تعزيز عملية صنع القرار الجماعي متعدد التخصصات لتطوير وتنفيذ تحسين الجودة في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ( 59 3449المستويات  1و  2و .)3

مناقشة األدلة
تشير الدالئل إلى أن برنامج تحسين الجودة الفعال يجب أن يكون
مدعوما بقيادة قوية ويجب أن يشارك بنشاط مع المديرين  /اإلداريين والمهنيين الصحيين واألفراد المرضى ومقدمي
ً
الرعاية غير الرسميين .يلخص الجدول  24.1االستراتيجيات المستخدمة في الدراسات المختلفة لتحقيق المشاركة على جميع مستويات التوظيف في المنشأة ومع المرضى المعنيين.

مكونا لبرنامجين ناجحين لتحسين الجودة ,أفاد أحدهما عن انخفاض إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة من
على المستوى اإلداري ,كانت اللجان التوجيهية على المستوى اإلقليمي
ً

انخفاضا في إصابات الضغط بمقدار  1.37لكل  1000يوم مريض  51.في كلتا الدراستين ,عملت اإلدارة من
شهر (المستوى  ,)3والثاني منها ذكرت
 ٪53إلى  ٪12على مدار ً 16ا
ً
معا لتطوير وتنفيذ وتعزيز برنامج الوقاية من إصابات الضغط (المستوىان  2و .)4
عدد من المرافق داخل نفس المنطقة ً

عنصر في عدد من برامج تحسين الجودة .باإلضافة إلى المهنيين الصحيين واألطباء
ًا
أيضا
كان إشراك الموظفين من خالل الشراكات مع اإلدارة ,وتعزيز المشاركة متعددة التخصصات ً
وممرضات الجروح وكاتب اإلمداد (المستوى  .)2سفينغ وآخرون )2014( .أبلغت  18عن مشاركة مديري الصف األول مع الممرضات وموظفي الرعاية في التقييم المنتظم النتشار
إصابات الضغط وبرنامج الوقاية على مستوى المنشأة ( 18المستوى  .)2تم تعيينها في الوحدات الجراحية األسترالية ,وفًقا للمبادرة التي نشرها  Burston et al. (2015) 59يتألف من
معا لقيادة تقديم برنامج تحسين الجودة (المستوى .)3
مدير وممرضات ومهنيين صحيين مساعدين يعملون ً
ئيسيا للعديد من التدخالت الناجحة متعددة األوجه  16,41,43,47.في الحزمة التي أبلغ عنها Chaboyer et
كان إشراك المستهلكين المرضى في الوقاية من إصابات الضغط ً
مكونا ر ً
( al. (2016) 47المستوى  ,1المذكور أعاله) ,تم نقل ثالث رسائل بسيطة قائمة على األدلة إلى المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين من خالل التعليم وجهاً لوجه وأقراص DVD

والملصقات لتعزيز مشاركتهم في الوقاية من إصابات الضغط .باإلضافة إلى خفض إصابات الضغط على مستوى المنشأة ,تم تحقيق  47مستوى عال من مشاركة المرضى (>  ٪96من
احدا على األقل من التعليم) 73 ,وذكر المرضى أن االتصال الشخصي من المهنيين الصحيين وفهم جديد من إصابات الضغط كانت مهمة في تعزيز انخراطهم
المرضى تلقوا
ً
مكونا و ً

( 72المستويات  1و .)5

الجدول  :24.1ملخص األدلة الداعمة لمشاركة أصحاب المصلحة كمبادرة لتقليل إصابات الضغط

مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

مشاركة اإلدارة
اللجنة التوجيهية على المستوى اإلقليمي

شبكة المستشفيات اإلقليمية األمريكية (المستوى 51 )2

الشراكة بين اإلدارة وطاقم الرعاية متعدد التخصصات

دور رعاية المسنين األمريكية ( -المستوى 49 )1

مستشفى الواليات المتحدة ومرافق المرضى الداخليين المحلية (المستوى 63 )4

مشاركة الموظفين
شبكة المستشفيات اإلقليمية األمريكية (المستوى 51 )2

دار التمريض األمريكية (المستوى  34 )2وحدة جراحية أسترالية (المستوى 59 )3
مستشفى الواليات المتحدة ومرافق المرضى الداخليين المحلية (المستوى 63 )4
المستشفيات الحادة في السويد (المستوى 18 )2

تعزيز صنع القرار الجماعي

دور رعاية المسنين األمريكية ( -المستوى 49 )1

مشاركة المريض
إشراك المريض في الوقاية من إصابات الضغط

مستشفيات الرعاية الثالثة األسترالية (المستوى 47 )1

تثقيف المريض وجهاً لوجه

مستشفيات الرعاية الثالثة األسترالية (المستوى 47 )1

كتيبات معلومات المريض

رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2

مستشفى األطفال األمريكي ( -المستوى 43 )2

مستشفيات نيوزيلندا ( -المستوى 41 )4

 :20.7على المستوى التنظيمي ,قم بتضمين السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت القائمة على األدلة وأنظمة التوثيق الموحدة لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛
قوة التوصية = )

ملخص الدليل

تدعم هذه التوصية دراسة واحدة ذات جودة متوسطة المستوى  ,1و  48دراسة واحدة متوسطة الجودة من المستوى  ,2و  50سبع دراسات منخفضة الجودة من المستوى  ,2و ,17 ,16
 74 ,54 ,53 ,51 ,35دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  3 3واثنتان منخفضتان دراسات الجودة على المستوى  4أفادت جميع هذه الدراسات عن برامج تحسين الجودة
بناء على
متعددة األوجه التي تضمنت سياسات واجراءات وبروتوكوالت مدعومة بإرشادات قائمة على األدلة .في إحدى هذه الدراسات ,تم تنفيذ خطط الرعاية التي أنشأتها الممرضة ً
األدلة 35 ,وفي برنامج آخر تم إجراء تقييمات لألدلة  38.في جميع الدراسات ,ارتبط برنامج تحسين الجودة متعدد األوجه بتقليل إصابات الضغط.
اعتبارات التنفيذ


استخدام المبادئ التوجيهية السريرية القائمة على األدلة لدعم السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت المحلية ( 54 50 48 17المستويان  1و .)2

مناقشة األدلة
إن دعم برنامج تحسين الجودة بنظام معلومات قائم على األدلة (أي السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت وأنظمة المعلومات وأنظمة التوثيق) يعزز أفضل الممارسات .يتم تلخيص برامج
تقارير الدراسات المستندة إلى األدلة في الجدول  .24.2أفادت أربع دراسات  50 38 17عن حزم إصابات الضغط الناجحة المسندة بالبينة والتي تم إدخالها في أماكن الرعاية الحرجة
في المملكة العربية السعودية 48 ,الواليات المتحدة األمريكية 50 ,17 ,والمملكة المتحدة  38.في الدراسة التي قدمت أعلى مستوى من األدلة الداعمة لهذه التوصية 48 ,المقدمة من
أيضا
حزمة الوقاية من إصابات الضغط على أساس المبادئ التوجيهية السريرية الدولية ارتبطت بانخفاض بنسبة  ٪70في احتمال إصابة الضغط (الضغط < .)0.001ارتبط التدخل ً

بعدد أقل بشكل ملحوظ من الفئة  /المرحلة األولى (ضغط =  ) 0.002والفئة الثانية  /المرحلة الثانية (ضغط =  0.026إصابات ضغط مقارنة بالرعاية المعيارية (المستوى .)1
دراسات أخرى في الرعاية الحرجة تنفذ الحزم المسندة بالبينات مع أبلغت التدخالت األخرى عن انخفاض كبير في حدوث إصابات الضغط  -انخفاض بنسبة  ٪50في دراسة واحدة 17
(المستوى  )2وانخفاض بنسبة  ٪63في دراسة ثانية ( 38المستوى  .)4كما ساهمت حزمة الرعاية الحرجة القائمة على األدلة في زيادة التزام الموظفين بـ إعادة التموضع (ضغط =
 )0.015ورفع الكعب (الضغط <( 0.001) 50المستوى .)2
الجدول  :24.2ملخص األدلة الستخدام نظم المعلومات المسندة باألدلة كمبادرة لتقليل إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

المبادئ التوجيهية السريرية القائمة على األدلة

وحدات الرعاية الحرجة في المملكة العربية السعودية (المستوى 48 )1
مستشفى الواليات المتحدة للرعاية الحادة والحرجة (المستوى 17 )2

مستشفى الواليات المتحدة للرعاية الحادة طويلة األجل (المستوى 54 )2

وحدات العناية المركزة األمريكية (المستوى 50 )2

مستشفيات الرعاية الحادة في الواليات المتحدة (المستوى 74 )2

بروتوكوالت إصابة الضغط المسندة باألدلة

شبكة المستشفيات اإلقليمية األمريكية (المستوى 51 )2
رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2

المستشفيات والمراكز الطبية األمريكية (المستوى 3 )3

مستشفى األطفال األمريكي (المستوى 44 )4

الوحدات األسترالية الحادة وشبه الحادة (المستوى 39 )4

نظام التدريج الدولي إلصابة الضغط

المركز الطبي اللبناني (المستوى الثاني) 53

تقييم األدلة

وحدات العناية المركزة في المملكة المتحدة (المستوى 38 )4

إلكترونيا)
غالبا
ً
التغييرات في  /نظام التوثيق المعياري ( ً

مستشفى الواليات المتحدة للرعاية الحادة طويلة األجل (المستوى 54 )2

مستشفى األطفال األمريكي (المستوى 44 )4

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 35 )2

مرافق الوجه األمريكية طويلة األجل (المستوى 52 )2
مستشفى األطفال األمريكي (المستوى 44 )4

مستشفى الواليات المتحدة ومرافق المرضى الداخليين المحلية (المستوى 63 )4

بالبينات في أماكن الرعاية الحادة في الواليات المتحدة ,و 74-51-3في لبنان  53وأستراليا .في تحليل البيانات من  55مستشفى
أظهرت خمس دراسات فعالية حزم اإلصابات المسندة ّ

من الدرجة الثالثة ,بادوال وآخرون 3 )2016( .الحظ وجود ارتباط بين عدد أنشطة تحسين الجودة المسندة باألدلة ومعدالت إصابات الضغط المكتسبة من المستشفى ,على الرغم من أن
يكيا إلى أن
التغيير في سياسات التمويل والتشفير خالل نفس الفترة الزمنية ساهم ً
أيضا في انخفاض إصابات الضغط (المستوى  . )3أشارت دراسة كبيرة أخرى في  21مستشفى أمر ً

إدخال حزمة إصابات الضغط المسندة باألدلة ,والتي تشرف عليها لجنة إقليمية ,أدى إلى انخفاض متوسط في حدوث إصابات الضغط على مدى أربع سنوات من  1.37لكل 1000
مريض (المستوى  .)2ارتبط إدخال استخدام نظام تصنيف إصابات الضغط من دليل إرشادي دولي قائم على األدلة بانخفاض كبير في إصابات الضغط ( ٪6.63مقابل ,٪2.47
الضغط < ,)0.01عندما يقترن باإلبالغ اإللكتروني وتثقيف الموظفين ( 53المستوى  . )2ارتبط استخدام اإلرشادات السريرية الدولية لتطوير حزمة وقائية موحدة لألفراد المعرضين لخطر
كبير للغاية من إصابات الضغط مع انخفاض بنسبة  ٪ 67في إصابات الضغط المكتسبة من المستشفى على مدى أربع سنوات في مستشفيين للرعاية الحادة بالواليات المتحدة (ما قبل
التدخل  1,000 / 12مريض) يوم مقابل ما بعد التدخل  1,000 / 0.4يوم مريض) ( 74المستوى  .)2ارتبط إدخال المراجعات السنوية للطريقة التي تترجم بها المنشأة األدلة إلى
ممارسة مع انخفاضات في وقوع إصابة الضغط في بيئة رعاية حادة في أستراليا ( 39المستوى .)4
جنبا إلى جنب مع مبادرة القيادة والتعليم المهني الصحي المكثف ,مما أدى إلى
في الرعاية الحادة والسكنية في أستراليا ,نفذ أنطونيو وكونراد ( 16 )2013تدخالت قائمة على األدلةً ,

يكيا
يكيا إلى  4,427,684دو ًا
تقليل انتشار نقطة إصابة الضغط المشتركة من  ٪11إلى  ٪3.7على مدى ثالث سنوات وتحسين مدخرات السرير  /اليوم من  882,740دو ًا
الر أمر ً
الر أمر ً
(أستراليا في  )2013على مدار عام واحد (المستوى  .)2في إحدى مؤسسات رعاية المسنين في الواليات المتحدة ,أدى إدخال البروتوكوالت القائمة على إرشادات إصابات الضغط إلى
شهر (المستوى .)2
انخفاض إصابات الضغط من  ٪41إلى  ٪4.2على مدار ً 12ا
وثائق موحدة
تم تضمين أنظمة التوثيق الموحدة في نظام معلومات المنشأة كجزء من العديد من برامج تحسين الجودة متعددة األوجه .في دراسة متعددة المراكز أجريت في أحد عشر مرفًقا لرعاية
موحدا يتضمن تقارير إلكترونية آلية أسبوعية عن اكتمال السجالت وتحديد األفراد المعرضين لخطر
المسنين طويلة األمد ,هورن وآخرون 52 )2010( .قدم نظام توثيق حاسوبي
ً
اإلصابة بالضغط (المستوى  .)2تم استخدام السجالت الطبية اإللكترونية بشكل شائع في برامج تحسين الجودة لتوثيق تقييم إصابة الضغط( 35,44,54,63 ,المستويان  2و  ,)4بما

في ذلك باالقتران مع التقارير الداخلية المحوسبة ( 54المستوى  )2واإلحاالت اآللية إلى فغر الجرح والتحكم في البول ممرضة (( WOCN) 35المستوى  .)2يعتبر التوثيق المعياري
لتحسين جودة ودقة الوثائق ولتعزيز التواصل عبر فريق الرعاية متعدد التخصصات 75.
 :20.8على المستوى التنظيمي ,توفير أدوات دعم القرار السريري كجزء من خطة تحسين الجودة لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
تدعم هذه التوصية دراسة واحدة عالية  15وواحدة متوسطة  48جودة من المستوى  ,1ودراسة متوسطة  52وثالث دراسات منخفضة الجودة  53 37-35دراسات من المستوى ,2
واثنتان من دراسات المستوى الثالث  61 60وثالث دراسات من المستوى  .42 41 38 4وقد أبلغت جميع الدراسات عن انخفاض في الضغط اإلصابات المرتبطة بإدخال برنامج
تحسين الجودة متعدد األوجه ,تم اإلبالغ عن استخدام التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ,وبروتوكوالت دعم قرار تقييم المخاطر  36,37,48,53 ,15,36,37,52ودعم
خوارزميات اختيار السطح 35 ,لتعزيز اتخاذ الق اررات السريرية من قبل المهنيين الصحيين والفريق متعدد التخصصات.
اعتبارات التنفيذ


استخدام أدوات دعم القرار السريري التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة (رأي الخبراء).



ضع في اعتبارك تنفيذ بروتوكول أو خوارزمية لمساعدة المهنيين الصحيين على اختيار أسطح الدعم المناسبة للفرد ( 60 42 41 35المستويات  2و  3و .)4

مناقشة األدلة
تُستخدم الخوارزميات وأدوات أو بروتوكوالت دعم القرار لمساعدة المهنيين الصحيين في اختيارهم الستراتيجيات ومعدات الرعاية المناسبة للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .يجب
مواءمة أدوات دعم القرار السريري مع األدلة الحديثة وتقديم مجموعة من خيارات اإلدارة التي تساعد في اتخاذ القرار بين أخصائي الصحة والفرد ومقدم الرعاية غير الرسمي والفريق
متعدد التخصصات فيما يتعلق بالوقاية من إصابات الضغط وادارتها .قد تشتمل األدوات على مخططات انسيابية أو خوارزميات أو تقارير أو وسائل مساعدة أخرى ,إما في شكل
إلكتروني أو ورقي
تقدما أكثر سهولة ؛ ومع
تم اإلبالغ عن هذه الموارد باعتبارها أحد مكونات العديد من برامج تحسين الجودة الناجحة (انظر الجدول  .)24.3أصبحت أدوات دعم القرار المحوسبة األكثر ً
حاليا فقط كعنصر من عناصر تحسين الجودة في عدد صغير من دراسات التنفيذ .في إحدى الدراسات ,بيكمان وآخرون )2013( .قام  15بتقييم فعالية نظام
ذلك ,يتم اإلبالغ عنها ً
إلكتروني لدعم عملية صنع القرار للمهنيين الصحيين الذين يطورون برامج خاصة بالوقاية من إصابات الضغط .كان النظام اإللكتروني جزًءا من مجموعة من المبادرات التي تم تقديمها
في ستة مرافق رعاية طويلة األجل .كان هناك انخفاض كبير في إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة األولى إلى الرابعة مقارنة بمرافق التحكم التي تلقت فقط نسخة ورقية من إرشادات

الوقاية من إصابات الضغط ( ٪7.1مقابل  ,٪14.6الضغط <( )0.05المستوى  .)1برنامج تحسين الجودة الشامل الذي أبلغ عنه  Bales et al. (201 1) 36تضمنت أداة دعم
القرار المحوسبة للتقييم األولي إلصابة الضغط ووضع خطة إدارة مناسبة .في هذه الدراسة ,تم استخدام أداة دعم القرار بواسطة  WOCNلتوجيه الرعاية السريرية ,مما أدى إلى انخفاض
نسبي في إصابات الضغط المكتسبة في المستشفى بنسبة ( 37 36 ٪12المستوى  .)2في بيئة رعاية المسنين ,تم بنجاح استخدام تقرير أسبوعي عن األفراد الذين لديهم سجالت طبية
إلكترونية غير كاملة أو حالة عالية الخطورة أو مالحظات جلدية غير طبيعية لمساعدة المهنيين الصحيين على تحديد األفراد الذين يحتاجون إلى خطط وقائية ومتابعة ,مما يؤدي إلى
تقليل الضغط إصابات ( 52المستوى  .)2باإلضافة إلى ذلك ,وصفت دراسات المستوى  361والمستوى  440برامج تحسين الجودة الناجحة التي تضمنت أدوات دعم القرار المحوسبة.
الجدول  :24.3ملخص األدلة ألدوات دعم القرار كمبادرة لتقليل إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

أدوات دعم القرار السريري المحوسبة

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1

مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى 36,37 )2

مرافق الوجه األمريكية طويلة األجل (المستوى 52 )2

بروتوكوالت تقييم المخاطر

اليا (المستوى 40 )4
دور رعاية المسنين األمريكية (المستوى  61 )3مستشفى أستر ً
وحدات الرعاية الحرجة في المملكة العربية السعودية (المستوى 48 )1
المركز الطبي اللبناني (المستوى الثاني) 53

مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى 36,37 )2

وحدات العناية المركزة في المملكة المتحدة (المستوى 38 )4
دعم بروتوكول اختيار استخدام السطح

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 35 )2

دور رعاية المسنين الهولندية ( -المستوى 60 )3

صندوق مستشفى المملكة المتحدة (المستوى 42 )4
مستشفيات نيوزيلندا (المستوى 41 )4

 :20.9توفير القيادة السريرية في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها كجزء من خطة تحسين الجودة لتقليل إصابات الضغط( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
يدعم حجم كبير من األدلة التوصية بتوفير القيادة السريرية كجزء من برنامج تحسين الجودة .تضمنت دراسة عالية الجودة  15وجودة متوسطة  48من المستوى  1تعيين بطل الجرح
كجزء من مكون ناجح لبرنامج تحسين متعدد األوجه .تضمنت دراسة ثانية متوسطة الجودة من المستوى  )49( 1القيادة السريرية التي قدمتها ممرضة أبحاث في الموقع .سبع دراسات
منخفضة الجودة من المستوى  55-53-37-35'17-16 ,2ثالث دراسات من المستوى  5960 3وثالث دراسات من المستوى  414465 4تضمنت القيادة السريرية من بطل الجرح,
ومعلم ممرضة إكلينيكية ,وممرضة مدربة على رعاية المسنين ,ومتخصصين متخصصين في الصحة المتحالفة أو فريق العناية بالجروح .أجريت الدراسات في مجال الرعاية الحرجة,
والرعاية الحادة ,ورعاية المسنين ,والرعاية المجتمعية ,ورعاية األطفال ,وقدمت أدلة على أن تضمين القيادة السريرية في برنامج تحسين الجودة يرتبط بتقليل حدوث إصابات الضغط في
العديد من البيئات السريرية.
اعتبارات التنفيذ


إشراك العناية بالجروح  /المدرب  /المعلم السريري لتوفير القيادة السريرية ( 37,41,48,53,59,60-17,35-15المستويات  3 1,2و .)4



ضع في اعتبارك دمج اإلحاالت إلى ممرضة مراقبة فغر الجرح ( )WOCNفي مبادرة تحسين الجودة في المنظمة ( 59 50 35المستوى .)2



النظر في تطوير فريق رعاية الجروح داخل المنظمة ( 5465المستوى  2و .)4

مناقشة األدلة
تضمنت مبادرات القيادة السريرية التي تم تحديدها كمكونات لبرامج تحسين الجودة الناجحة تحديد وتفويض المهنيين الصحيين (عادة الممرضات) بالمعرفة والمهارات المتخصصة في
الوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تمت اإلشارة إلى هؤالء المهنيين الصحيين بشكل مختلف على أنهم أبطال الجروح والمدربون والمعلمون السريريون والمتخصصون السريريون ,وقد
غالبا ما تم تدريب القادة
أخذوا مجموعة من األدوار بما في ذلك التعليم والتدقيق وتخطيط الرعاية والعناية بالجروح في برامج تحسين الجودة المذكورة في األدبيات (انظر الجدول ً .) 24.4
السريريين بشكل خاص على أدوارهم من خالل برامج الشهادات  37-35أو برامج الكفاءة على المستوى الوطني53 37 36 .

الجدول  :24.4ملخص لألدلة على القيادة السريرية كمبادرة لتقليل إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

أبطال الجرح  /المدربين

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1

وحدات الرعاية الحرجة في المملكة العربية السعودية (المستوى 48 )1
المركز الطبي اللبناني (المستوى الثاني) 53

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 35 )2
مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى 36,37 )2

دور رعاية المسنين الهولندية ( -المستوى 60 )3
مستشفيات نيوزيلندا (المستوى 41 )4

إحالة المريض إلى  WOCN /الصحة المتحالفة

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 35 )2

وحدات العناية المركزة األمريكية (المستوى 50 )2
الوحدات الجراحية األسترالية (المستوى 59 )3

معلمو التمريض اإلكلينيكيون

رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2

فريق العناية بالجروح

مستشفى الواليات المتحدة للرعاية الحادة طويلة األجل (المستوى 54 )2

اخصائي فتح القصبة الهوائية والجهاز التنفسي

مستشفى األطفال األمريكي (المستوى  )4م

دعم عبر الهاتف والبريد اإللكتروني من ممرضة مدربة على رعاية المسنين

دور رعاية المسنين األمريكية في والية واحدة (المستوى 55 )2

استشارة في الموقع مع ممرضة البحث

دور رعاية المسنين األمريكية ( -المستوى 49 )1

تخطيط الرعاية الذي تم إنشاؤه بواسطةWOCN

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 35 )2

مستشفى أمريكي (المستوى 17 )2

مركز رعاية المسنين بالواليات المتحدة (المستوى 65 )4

مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى 36,37 )2

 :20.10على المستوى المهني ,قم بتوفير التعليم في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها كجزء من خطة تحسين الجودة لتقليل حدوث إصابات الضغط( .قوة الدليل = أ ؛ قوة
التوصية = )

ملخص الدليل
يتم دعم التوصية من خالل دراستين عاليتي الجودة  47-15وواحدة متوسطة الجودة  48دراسات المستوى  ,1أربع دراسات متوسطة الجودة  57-50-48-34وخمس دراسات ذات
جودة منخفضة  54 53 43 17 16دراسات المستوى  2وسبع دراسات إضافية من المستوى  65 4463 41'38 ,4تضمنت جميعها مبادرة تعليمية في برنامج تحسين الجودة الذي
نجح في الحد من حدوث إصابات الضغط .تضمنت مبادرات التعليم العروض التقديمية ,والتدريس العملي  /بجانب السرير ,والتدريس بين األقران والتدريس عبر اإلنترنت.
اعتبارات التنفيذ


تضمنت برامج التعليم المقدمة كمكون من مكونات برنامج تحسين الجودة متعدد األوجه التعليم التعليمي ,والتعليم القائم على الكفاءة ,والتدريس اليدوي  /العملي ,والتعليم بين
األقران والتعليم اإللكتروني ( 65 43,44,47,48,50,53,54,57,63 ,41-17,34,36-15المستويات  1و  2و .)4



ضع في اعتبارك إلزام التعليم المرتبط باإلصابة بالضغط وتسجيل الحضور في سجل توظيف المهني الصحي ( 34,36,37,40المستوى .)2



للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج التعليم ,راجع فصل التوجيهات الصحية المهنية.

مناقشة األدلة
تم تضمين التعليم المهني الصحي المخصص في معظم برامج تحسين الجودة .تم توفير التعليم باستخدام مجموعة من طرق التسليم ,بما في ذلك ,على سبيل المثال ال الحصر:


التعليمية  /الفصول الدراسية 18,44,47,54-16



جانب السرير 50 48 17 16



المرافق 57



مشاركة نشطة 15,53,54



شبكة اإلنترنت 4465 43 41-39 15



مكتوب 15,41,44,47,48,53,63

تضمنت العديد من البرامج مجموعة من طرق تقديم التعليم ,مما أدى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات الجديدة للمهنيين الصحيين ذوي تفضيالت أنماط التعلم المختلفة .أشارت
قائما على الكفاءة 65 16 ,واستخدم الحضور اإللزامي و  /أو تسجيل الحضور في سجالت الموظفين  44 3440في بعض الدراسات
بعض الدراسات إلى أن برنامج التعليم كان ً
لتشجيع االمتثال .تمت مناقشة التوصيات المتعلقة بالتعليم المهني الصحي بالتفصيل في فصل التثقيف الصحي المهني .يقدم الجدول  24.5نظرة عامة على األنواع المختلفة من مبادرات
التعليم المذكورة في أبحاث ترجمة األدلة.
الجدول  :24.5ملخص األدلة للتعليم كمبادرة للحد من إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

برنامج تعليم الموظفين القائم على الكفاءة

رعاية المسنين األسترالية (المستوى  16 )2مرفق رعاية المسنين بالواليات المتحدة (المستوى 65 )4

برنامج التعليم (بعضها إلزامي و  /أو مسجل في سجل الموظفين)

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1

مستشفيات الرعاية الثالثة األسترالية (المستوى 47 )1

وحدات الرعاية الحرجة في المملكة العربية السعودية (المستوى 48 )1
رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2
المركز الطبي اللبناني (المستوى الثاني) 53

مستشفى أمريكي (المستوى 17 )2

مستشفى الواليات المتحدة للرعاية الحادة طويلة األجل (المستوى 54 )2

دار رعاية المسنين األمريكية (المستوى 34 )2

المستشفيات الحادة في السويد (المستوى 18 )2

مستشفيات نيوزيلندا (المستوى 41 )4

وحدات العناية المركزة في المملكة المتحدة (المستوى 38 )4
مستشفى األطفال األمريكي (المستوى 44 )4

مستشفى الواليات المتحدة ومرافق المرضى الداخليين المحلية (المستوى 63 )4
بجانب السرير  /التدريب العملي على التدريس

وحدات العناية المركزة في المملكة العربية السعودية (المستوى  48 )1وحدة العناية المركزة األمريكية
(المستوى 50 )2

رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2
مستشفى أمريكي (المستوى 17 )2

تدريس المرافقين

مستشفيات الرعاية الحادة بالواليات المتحدة (المستوى 57 )2

التعلم المستند إلى الويب

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1

مستشفى األطفال األمريكي ( -المستوى 43 )2

مستشفيات نيوزيلندا (المستوى 41 )4

مركز رعاية المسنين بالواليات المتحدة (المستوى 65 )4

الوحدات األسترالية الحادة وشبه الحادة (المستوى 39 )4

خدمات المرضى الداخليين األستراليين (المستوى 40 )4
مستشفى األطفال األمريكي (المستوى 44 )4

 :20.11على المستوى التنظيمي ,قم برصد وتحليل وتقييم األداء بانتظام مقابل مؤشرات الجودة للوقاية من إصابات الضغط وعالجها( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل

هذه التوصية مدعومة بدراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  ,1و  15دراسة ذات جودة متوسطة  55وستة دراسات منخفضة الجودة  56 ,53 ,51 ,37 ,36 ,17 ,16دراسات
المستوى  ,2دراسة من المستوى  62 3ودراستين من المستوى  .4أبلغت الدراسات عن برامج تحسين الجودة متعددة األوجه التي ارتبطت بتقليل وقوع إصابات الضغط و  /أو انتشارها
والتي اشتملت على التقييم كأحد مكونات البرنامج .تضمنت مبادرات التقييم التي تم اإلبالغ عنها في الدراسات المراجعة  /المراقبة ,واستخدام أنظمة مراقبة إصابة الضغط القائمة على
الكمبيوتر ,وتقييم الميسرين والعقبات التي تحول دون أفضل الممارسات ,واشراك فريق تحليل البيانات ,وتقييم البرنامج اليومي.
اعتبارات التنفيذ


مراقبة وتحليل معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة بانتظام ( 56 18,39,51,53 15,16المستوى  1و  .)2راجع فصل قياس انتشار إصابات الضغط ووقوعها
للحصول على توصيات ذات صلة.



النظر في تطبيق نظام إلكتروني لإلبالغ عن وتتبع وقوع إصابات الضغط وانتشار ( 56-53-15المستوى  1و .)2



استخدام مؤشرات الجودة المناسبة لمراقبة الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ( 55رأي الخبراء).



النظر في تطبيق المقارنة المعيارية لتعزيز التحسين المستمر للجودة ( 67 66المستوى .)4



إجراء تقييم منتظم لمبادرة تحسين الجودة( 39-37-36-18المستويان  2و .)4



تم تضمين مؤشرات الجودة لتقييم تنفيذ أفضل الممارسات الموضحة في هذا الدليل اإلكلينيكي في فصل مؤشرات الجودة لهذا الدليل اإلرشادي.

مناقشة األدلة
أبلغت العديد من الدراسات عن مراقبة معدالت إصابات الضغط المكتسبة من المنشأة كطريقة لتقييم نجاح برامج تحسين الجودة ( 56-53-51-39-37-36-18-15انظر الجدول
.)24.6
مستداما في إصابات الضغط من
انخفاضا
تم استخدام المراقبة المعتمدة على الكمبيوتر في العديد من برامج تحسين الجودة  62-56-53-15.في تجربة معشاة ذات شواهد أظهرت
ً
ً
الفئة  /المرحلة األولى إلى الرابعة ( ٪7.1مقابل  - ٪14.6الضغط < )0.05متعددة األوجه تم تنفيذ التدخل الذي تضمن نظام مراقبة محوسب .سمح النظام للموظفين بإدخال نتائج
المراجعات السريرية لمعدالت إصابات الضغط والقيام بتحليل الكمبيوتر وعرض التقدم المستمر للمرفق ( 15المستوى  .)1سيباستيان فيانا وآخرون 56 )2016( .استخدم نظام تذكير
جنبا إلى جنب مع مبادرات رعاية مخاطر إصابات الضغط  -مما يسمح للموظفين برؤية بيانات المراقبة التلقائية كلما تم تشغيل
الكمبيوتر الذي ّ
مكن من توثيق إصابات الضغط ً

مطلوبا لعالج ( 33356المستوى  .)2مالح
وعددا
طا بتقليل المخاطر النسبية إلصابات الضغط بنسبة ٪29.4
الكمبيوتر .تم تضمين هذه المبادرة في برنامج متعدد األوجه كان مرتب ً
ً
ً
إلكترونيا لإلبالغ عن إصابات الضغط لدعم برنامج شامل لتحسين الجودة أدى إلى انخفاض نسبي في وقوع إصابات الضغط بنسبة ( ٪4.16الضغط
نظاما
وآخرون ( )2014قدم 53
ً
ً
< 0.01) .53وشملت المبادرات األخرى المستندة إلى الكمبيوتر الواردة في األدبيات بيانات نظام الربط الذي يطابق بيانات الممرضات والمرضى في برنامج تخطيط رعاية محوسب 62
مكن من المقارنة بين دور رعاية المسنين داخل نفس الشبكة اإلقليمية ( 67-66المستوى .)4
(المستوى  )3وبرنامج تقارير الجودة على شبكة اإلنترنت الذي ّ
يتم استخدام مجموعة كبيرة من مؤشرات الجودة  -كثير منها يتعلق بعمليات االعتماد المحلية  -لرصد رعاية إصابات الضغط .يوضح فصل مؤشرات الجودة لهذا الدليل اإلرشادي
مجموعة من مؤشرات الجودة التي يمكن استخدامها لمراجعة األداء المؤسسي مقابل التوصيات الواردة في هذا الدليل.
الجدول  :24.6ملخص األدلة للتقييم المستمر كمبادرة لتقليل إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

تدقيق  /مراقبة منتظمة إلصابات الضغط

رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2

الوحدات األسترالية الحادة وشبه الحادة (المستوى 39 )4

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1

مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى 36,37 )2
المستشفيات األمريكية (المستوى 17 )2

المستشفيات الحادة في السويد (المستوى 18 )2
نظام مراقبة إصابة الضغط المعتمد على الكمبيوتر

دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى 15 )1
المستشفى االسباني ( -المستوى 56 )2

المركز الطبي اللبناني (المستوى الثاني) 53

ربط بيانات الممرض  /المريض في نظام تخطيط الرعاية المحوسب

المستشفيات األمريكية (المستوى 62 )3

نظام تتبع مؤشرات الجودة

دور رعاية المسنين األمريكية في والية واحدة (المستوى 55 )2

تقارير الجودة على شبكة اإلنترنت من أجل قياس األداء

دور رعاية المسنين األمريكية (المستوى 67-66 )4

جوالت الجودة اليومية بقيادة الممرضة

عنابر القلب بالواليات المتحدة (المستوى 58 )2

تقييم الميسرين والعوائق التي تحول دون أفضل الممارسات

شبكة المستشفيات اإلقليمية األمريكية (المستوى 51 )2

فريق عمل تحليل البيانات

شبكة المستشفيات اإلقليمية األمريكية (المستوى 51 )2

المراجعة السنوية لبرنامج الجودة

الوحدات األسترالية الحادة وشبه الحادة (المستوى 39 )4

التحديث اليومي للسالمة عند التسليم بجانب السرير

الوحدات الجراحية األسترالية (المستوى 59 )3

مستشفى حاد في السويد (المستوى 18 )2

 :20.12على المستوى التنظيمي ,استخدم أنظمة التغذية الراجعة والتذكير لتعزيز برنامج تحسين الجودة ونتائجه ألصحاب المصلحة( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
قدمت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  ,1و  15دراسة ذات جودة متوسطة وأربع دراسات منخفضة الجودة من المستوى  ,2و 74'43-1617وجودة متوسطة ومنخفضة المستوى
 359والمستوى  41 ,39 ,37 ,436أدلة تدعم هذه التوصية .أفادت الدراسات عن برامج تحسين الجودة متعددة األوجه المرتبطة بالحد من وقوع إصابات الضغط و  /أو انتشارها والتي
تضمنت المبادرات التي عززت البرنامج للموظفين و  /أو المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين .تضمنت مبادرات التغذية الراجعة الكتيبات والملصقات ,واإلبالغ عن النتائج,
والمكافآت و  /أو تقدير الموظفين للمشاركة .تضمنت أنظمة التذكير إشارات بصرية لموظفي الرعاية لتنفيذ الرعاية الوقائية.
اعتبارات التنفيذ


استخدم الكتيبات  /النشرات والملصقات لتزويد المهنيين الصحيين واألفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين بمعلومات حول مبادرة تحسين الجودة الخاصة بالمنظمة ,37 ,36
( 42 ,41المستويات  2و .)4



إبداء الرأي بانتظام ألصحاب المصلحة بشأن التقدم واإلنجازات التي حققتها مبادرة تحسين الجودة في المنظمة ( 43 39 ,17 ,16المستوى  2و .)4



ضع في اعتبارك تقديم التقدير والمكافآت لتشجيع المهنيين الصحيين على المشاركة بنشاط في مبادرة تحسين الجودة الخاصة بالمنظمة ( 59 ,37 ,36المستوى  2و .)3



النظر في استخدام أنظمة التذكير (مثل اإلشارات البصرية أو السمعية) لتعزيز تنفيذ الرعاية الوقائية ومشاركة المهنيين الصحيين في مبادرة تحسين جودة المنظمة 15,74
(المستوى  1و .)2

مناقشة األدلة
تضمنت العديد من برامج الوقاية من إصابات الضغط الناجحة على مستوى المنشأة تقارير منتظمة (على سبيل المثال ,أسبوعية و  /أو شهرية) عن مبادرات البرنامج و  /أو حدوث
إصابة الضغط ألصحاب المصلحة من خالل الرسائل اإلخبارية والملصقات والنشرات أو التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر 59 43-36,37,39,41 ,.يلخص الجدول 24.7
بعض االستراتيجيات الترويجية التي تم استخدامها بنجاح في برامج تحسين الجودة المقدمة في سياقات سريرية مختلفة.
كما تم استخدام أنظمة التذكير لتشجيع المهنيين الصحيين على تنفيذ الرعاية الوقائية .تم تحديد األفراد الذين تم تقييمهم على أنهم معرضون لخطر اإلصابة بالضغط المرتفع للغاية في
المرفق مع تذكير مرئي بجانب السرير .إلى جانب حزمة الرعاية الوقائية المستندة إلى المبادئ التوجيهية ,ارتبطت مبادرة التذكير هذه بتخفيض بنسبة  ٪67في إصابات الضغط المكتسبة
من المستشفى على مدى أربع سنوات (المستوى  .)2يمكن أن تساعد الحمالت المستمرة للوقاية من إصابات الضغط التي يتم الترويج لها لجميع أصحاب المصلحة على أساس منتظم
في الحفاظ على الوعي واليقظة في تنفيذ أفضل الممارسات.
الجدول  :24.7ملخص األدلة لتعزيز المبادرة كقوة دافعة لتقليل إصابات الضغط
مبادرة تحسين الجودة

تحديد ومستوى األدلة

كتيبات توضح ميزات بروتوكول الرعاية

مستشفيات نيوزيلندا (المستوى 41 )4

اإلبالغ عن النتائج  /التحسينات

رعاية كبار السن في أستراليا (المستوى 16 )2
مستشفى أمريكي (المستوى 17 )2

مستشفى األطفال األمريكي ( -المستوى 43 )2

الوحدات األسترالية الحادة وشبه الحادة (المستوى 39 )4

37 36 )2 مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى

المكافآت والتقدير

3637 )2 مستشفى المجتمع األمريكي (المستوى

ملصقات

15 )1 دور رعاية المسنين البلجيكية (المستوى

تذكير

59 )3 وحدة جراحية أسترالية (المستوى

42 )4 مستشفى المملكة المتحدة (المستوى

74 )2 مستشفى أمريكي للرعاية الحادة (المستوى
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التعليم المهني الصحي

المقدمة
بناء
المعرفة عنصر أساسي لتقديم الممارسة القائمة على األدلة .تتطلب عملية الرعاية القائمة على األدلة من المهنيين الصحيين الوصول إلى األدلة وتقييمها ,واتخاذ الق اررات السريرية ً
على معرفتهم وخبراتهم ,وأداء المهارات السريرية مع الخبرة وتقييم النتائج .كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب معرفة محددة .في عالم صحي يتوسع فيه حجم األدلة باستمرار بمعدل أسي,
فإن الحفاظ على قاعدة معرفية معاصرة أمر بالغ األهمية .في العديد من المواقع الجغرافية والمهنيةُ ,يطلب من المهنيين الصحيين االنخراط في التطوير المهني المستمر في مجاالت
المعرفة بما يتفق مع مجاالت الممارسة السريرية المعتادة.

تقوم مجموعة كبيرة من األدلة بتقييم مستويات المعرفة فيما يتعلق بإصابات الضغط والوقاية منها وعالجها .بشكل عام ,هناك نتائج مختلطة من الدراسات الوصفية التي قيمت مستويات
المعرفة الحالية للمهنيين الصحيين (الممرضات في المقام األول) فيما يتعلق بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تتراوح درجات المعرفة المبلغ عنها من منخفضة (درجة أقل من
بناء على الموقع الجغرافي 22 ,مستوى أو نوع
 3-1 )٪50إلى معتدلة (درجة  50إلى  20-4 )٪79وعالية (درجة أعلى من  .)٪79أبلغت الدراسات عن اختالفات كبيرة في المعرفة ً
نظر الستخدام العديد من األدوات المختلفة إلجراء تقييمات المعرفة .عالوة
التدريب المهني الصحي 1121417 ,وشهادة الجروح  21.ومع ذلك ,فإن مقارنة نتائج الدراسة غير ممكنة ًا
على ذلك ,فإن القيود المنهجية (على سبيل المثال ,التحيز في االختيار ,واستخدام أدوات تقييم المعرفة التي لم يتم التحقق من صحتها ,وجمع بيانات موقع واحد) شائعة.

ئيسيا في
غالبا ما تحدد األطر المواقف باعتبارها
ً
مكونا ر ً
المواقف هي المبادئ والمعتقدات التي تؤثر على الفرد وطريقة تصرفه .يتضمن الموقف الثقة والثقة والقيمة والتوجيه الذاتي ً 23.

تحقيق الكفاءة في المهام داخل الرعاية الصحية وعلى نطاق أوسع ,مما يشير إلى وجود عالقة بين المعرفة والموقف  Beeckman et 26-23.آل 27 )2010( .اقترح أنه عندما
يكون لدى أخصائي الصحة معتقدات إيجابية حول إمكانية تأثير أفعالهم على نتائج إصابات الضغط ,فمن المرجح أن ينخرطوا في هذا السلوك اإليجابي .استكشف حجم صغير من
الدراسات هذه العالقة فيما يتعلق بالوقاية من إصابات الضغط وادارتها .في إحدى هذه الدراسات Demarre et al. (2012) 2 ,استكشف العالقة بين المواقف تجاه إصابات الضغط
ومعرفة الممرضات ومساعدي التمريض (ن =  )145العاملين في دور رعاية المسنين في بلجيكا .حوالي  ٪80من المشاركين لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في العمل في
رعاية المسنين .في هذه العينة ,لم يكن هناك ارتباط كبير بين معرفة إصابات الضغط والمواقف تجاههم ,ولم يكن مستوى المعرفة مؤش ار كبي ار على االمتثال ألفضل الممارسات .ومع
ذلك ,كان كل من االمتثال ألفضل الممارسات ومستويات المعرفة منخفضين للغاية في هذه الدراسة ,حيث لم يتلق  ٪26.9من األفراد رعاية وقائية إلصابات الضغط ,وكان متوسط درجة
المعرفة للمهنيين الصحيين  2. ٪28.9حددت دراسة أخرى  8أن الرعاية الصحية المباشرة المهنيين في مرفق إعادة التأهيل الحاد في المملكة العربية السعودية (ن =  )105مع متوسط
المعرفة أظهروا مواقف غير مرضية تجاه إصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,لم تكن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بين المواقف والمستوى التعليمي أو سنوات الخبرة السريرية .ومع ذلك,
أجريت هذه الدراسة  5على طالب التمريض مع الحد األدنى من الخبرة في الوقاية من إصابات الضغط والرعاية.
أشارت دراسات أخرى إلى وجود عالقة مهمة بين المعرفة بإصابات الضغط وأداء السلوك  /المهارة ,مما يشير إلى أن تحسين المعرفة قد يكون له تأثير مباشر على مستوى الرعاية
الوقائية إلصابات الضغط التي يشارك فيها أخصائي الصحة  28 7 6.توفر هذه الدراسات بعض الدعم لـ توفير التثقيف للمهنيين الصحيين حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
ومع ذلك ,فإن النتائج التي تشير إلى أن التحسينات في المعرفة تؤدي إلى زيادة تنفيذ الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ال تدعمها دراسات أخرى  29.فقط عدد قليل من الدراسات
استكشفت فعالية التدخل التعليمي في تحقيق التحسين المستمر في المعرفة أو الكفاءة ,و استكشف عدد أقل من الدراسات تأثير التعليم على تقليل حدوث إصابات الضغط.
تمت مناقشة األدلة المتوفرة حول تقييم وتقديم التثقيف الصحي في هذا الفصل .تمت مناقشة الدراسات التي كان فيها التعليم المهني الصحي أحد مكونات برنامج تحسين الجودة متعدد
نظر للطبيعة المتعددة األوجه لبرامج تحسين الجودة ,ال يمكن تحديد التأثير المحدد للتعليم .تركز
األوجه في الفصل التوجيهي حول "تطبيق أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية"ً .ا
األدلة في هذا الفصل بشكل خاص على تقديم برامج التثقيف الصحي المهني بهدف تحقيق تحسين مستدام في مقاييس النتائج ذات الصلة.

أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي طرق التقييم الصحيحة والموثوقة المتاحة لتقييم المعرفة المهنية الصحية للوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟



ما هي التدخالت  /البرامج الفعالة في تحقيق تحسينات مستدامة في المعرفة المهنية الصحية للوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟



ما هي التدخالت  /البرامج الفعالة في تحقيق تحسينات مستدامة في الكفاءة المهنية الصحية في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟

تقييم المعرفة والمواقف الصحية المهنية

 :21.1على المستوى التنظيمي ,قم بتقييم معرفة المتخصصين الصحيين حول إصابات الضغط لتسهيل تنفيذ برنامج تعليمي وبرنامج تحسين الجودة( .قوة الدليل = ب 1؛ قوة
التوصية =)

ملخص الدليل
يتم دعم التوصية لتقييم معرفة الموظفين لتسهيل برامج التعليم وتحسين الجودة من خالل ثالث دراسات تقدم أدلة عالية الجودة من المستوى  30 1وأدلة منخفضة الجودة من المستوى 2
 3132.في جميع الدراسات الثالث ,تم استخدام  32-30نتيجة مسح المعرفة لتطوير خاصة بالمنظمة التدخالت التعليمية كعنصر من برامج تحسين الجودة متعددة األوجه التي حققت
نامجا متعدد
انخفاضا ًا
تخفيضات في حدوث إصابات الضغط .باإلضافة إلى ذلك ,نفذت دراسة واحدة منخفضة الجودة من المستوى  ,2والتي أظهرت
ً
كبير في وقوع إصابات الضغط ,بر ً
األوجه للتثقيف المهني الصحي ,والذي استند إلى نتائج تقييم المعرفة.
اعتبارات التنفيذ
• استخدم األدوات التي ثبت أن لها خصائص سيكومترية جيدة لتقييم معرفة إصابة الضغط .يلخص الجدول  25.1األدوات المصممة لتقييم المعرفة المتعلقة بالوقاية من إصابات الضغط
وعالجها.
• الموقف تجاه أداة منع قرحة الضغط ( )APuPلها صالحية جيدة في قياس مواقف القوى العاملة تجاه الوقاية من إصابات الضغط ( 3435دليل غير مباشر).
• استخدام نتائج استطالعات المعرفة على المستوى التنظيمي لتطوير مبادرات تعليمية مستهدفة لتلبية االحتياجات المعرفية للقوى العاملة ( 33المستوى .)2
مناقشة األدلة
يحدد تقييم معرفة المهنيين الصحيين المتعلقة بالوقاية من إصابات الضغط وادارتها العوائق المحتملة للتخفيف أو تعزيز الميسرين عند تقديم برنامج تعليمي أو برنامج تحسين الجودة.
يوفر فهم االحتياجات المعرفية للمهنيين الصحيين المعلومات التي تساعد في تطوير مبادرات التعليم والتدريب الخاصة بالمنظمة.
تم استخدام استطالعات المعرفة في العديد من برامج تحسين الجودة لتحديد االحتياجات التعليمية للقوى العاملة .في تجربة معشاة ذات شواهد (تجربة سريرية معشاة) ,بيكمان وآخرون.
( )2013قام  30بتقييم معرفة المهنيين الصحيين باستخدام أداة تقييم معرفة إصابة الضغط للتحقق من ثغرات المعرفة .تم استخدام النتائج لإلبالغ عن تطوير تدخالت التعليم التفاعلي
ومجموعة من االستراتيجيات األخرى لتحسين الوقاية من إصابات الضغط وممارسة اإلدارة .برايس وآخرون 33 )2017( .إجراء مسح معرفي قبل التدخل للمهنيين الصحيين العاملين في
رعاية المسنين .تم استخدام النتائج لتطوير محتوى برنامج تعليمي متعدد األوجه .بعد تقديم التعليم المستهدف ,كانت هناك زيادة كبيرة في المعرفة المهنية الصحية ومقاييس الكفاءة,
وانخفاض كبير ومستمر في إصابات الضغط.
يتضمن فصل المبادئ التوجيهية تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية هذه التوصية ويقدم مناقشة لتقييم المعرفة المهنية الصحية في سياق برامج تحسين الجودة.
الجدول  :25.1اختيار أدوات التقييم المناسبة لتقييم المعرفة أو المواقف
خصائص األداة
أداة تقييم

صالحية المحتوى

تصميم األداة

أداة تقييم معرفة قرحة الضغط(PUKAT) 34

26

أداة تقييم معرفة قرحة الضغط (PUKAT 2.0

عنصر
ًا
25
في
الخيارات

اختبار معرفة قرحة ضغط )Pieper (PPUKT

عنصر في ثالثة
ًا
47
نطاقات فرعية

a = 0.9137

أداة تقييم معرفة قرحة الضغط Pieper

عنصر في ثالثة
ًا
72

a = 0.80

2.0) 36

16-37

عنصر

متعدد

الخيارات في ستة مواضيع

موضوعات

a = 0.77

موثوقية االختبار

االختبار النفسي

معامل االرتباط داخل

الممرضات وطالب التمريض في بلجيكا

واعادة االختبار
الصف = 0.88
معامل االرتباط داخل

متعدد

الصف = 0.69

ستة

معامل االرتباط داخل

الصف = 0.9616

وهولندا 34

الطالب والممرضات في بلجيكا 36

ممرضات الرعاية الحرجة في الواليات
المتحدة  - 37النسخة التركية المعدلة في

ممرضات الرعاية الحادة 16

المشاركون في المؤتمر في الواليات المتحدة

Zulkowski (PZ-PUKT) 38

نطاقات فرعية

استبيان االلتزام بالتوصيات لمنع قرحة الضغط

عنصر في أربعة
ًا
18
عوامل

الموقف من أداة الوقاية من قرحة الضغط

عنصر في خمسة
ًا
13
عوامل

(QARPPU) 39
(APuP) 27

38
39الممرضات في إسبانيا

a = 0.89
a = 0.79

معامل االرتباط داخل

الممرضات وطالب التمريض في بلجيكا

الصف = 0.88

وهولندا 27

تقديم التثقيف الصحي المهني
 :21.2على المستوى التنظيمي ,تطوير وتنفيذ برنامج تعليمي متعدد األوجه للوقاية من إصابات الضغط وعالجها( .قوة الدليل = ب 2؛ قوة التوصية = )

ملخص الدليل
تعليميا متعدد األوجه تم تقديمه للمهنيين الصحيين في مجموعة من البيئات السريرية والجغرافية كان
نامجا
ً
أظهرت ثالث دراسات منخفضة الجودة من المستوى  41-40-33 2أن بر ً

مستداما في المعرفة
تحسنا
شهر .أظهرت دراستان من دراسات المستوى  2منخفضة الجودة 3340
شهر  33و ً 24ا
طا بانخفاض معدل اإلصابة بالضغط لمدة  3أشهر و ً 12 41ا
مرتب ً
ً
ً
أيضا أن
شهر أو أكثر ,وأظهرت الدراسة الرابعة منخفضة الجودة
المهنية الصحية حول إصابات الضغط لمدة ً 12ا
ً
تحسنا في المعرفة بعد ثالثة أشهر  41.أظهرت دراسة المستوى ً 5

حسن برنامج تعليم إصابات الضغط األوجه مستوى المعرفة على المدى القصير  42.باإلضافة إلى ذلك ,أفادت جميع دراسات المستوى الثاني ذات الجودة المنخفضة  41-40-33أن
ُي ّ
التحسينات في مقياس الكفاءة المهنية الصحية ارتبطت ببرامج التعليم ,بما في ذلك زيادة الوقت الذي يقضيه في أداء إصابة الضغط مهارات الوقاية  41-33وزيادة أداء تقييم المخاطر.
مؤخر جلسة تثقيفية ,كلما كانت مواقفهم إيجابية تجاه الوقاية من إصابات الضغط وعالجها  43.حدد األفراد
ًا
[ )33كما أظهرت األدلة غير المباشرة أنه كلما حضر أخصائي الصحة
المرضى ومقدمو الرعاية غير الرسميين مستويات المعرفة لمقدمي الرعاية المهنية على أنها ذات أولوية عالية44 .

اعتبارات التنفيذ


دمج مجموعة من أساليب التدريس وفرص التدريب والموارد في برنامج تعليمي متعدد األوجه .يوضح الجدول  25.3مكونات البرامج متعددة األوجه التي ارتبطت بالزيادة
المستمرة في معرفة وكفاءة المهنيين الصحيين وانخفاض معدل اإلصابة بالضغط ( 42-33,40المستويات  2و )5



النظر في تضمين مكون التعليم القائم على الكمبيوتر في برنامج تعليمي متعدد األوجه (رأي الخبراء).



تخصيص محتوى الوقاية من إصابات الضغط والتثقيف العالجي الحتياجات كل من الفريق الصحي والمؤسسة .تمت مناقشة محتوى برنامج التعليم الذي تم اإلبالغ عنه
شهر على األقل) في المعرفة و  /أو الكفاءة في هذا الفصل (رأي الخبراء).
على أنه ناجح في تحقيق تحسن مستمر (ً 12ا



مكونا
يشتمل الفصل الخاص بتطبيق أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية على مناقشة مستفيضة بشأن فعالية برامج تحسين الجودة متعددة األوجه التي تضمنت
ً

تعليميا في تقليل إصابات الضغط.
ً
مناقشة األدلة

البرنامج التعليمي متعدد األوجه هو أحد البرامج التي يتم فيها تقديم التعليم باستخدام أكثر من نوع واحد من طرق تقديم التعليم .قدمت أربع دراسات  42-3340دليالً بشأن فعالية برامج
التعليم متعددة األوجه ,واإلبالغ عن مقاييس النتائج التي تضمنت المعرفة المهنية الصحية ,ومقاييس الكفاءة المهنية الصحية ,وفي بعض الدراسات ,وقوع إصابة الضغط أو انتشارها
(المستويان  2و  .)5يقدم الجدول  25.2لمحة عامة عن الدراسات ,بما في ذلك إعداداتها السريرية ,ومدة المتابعة وتأثير برنامج التعليم متعدد األوجه على مقاييس النتائج المختلفة.
الجدول  :25.2نتائج برامج التثقيف متعددة األوجه للوقاية من إصابات الضغط والعالج
ضبط

مدة

التأثير على المعرفة

التأثير على الكفاءة

التأثير على انتشار

المتابعة

المهنية الصحية

المهنية الصحية

إصابات الضغط

برنامج تعليمي متعدد األوجه (المستوى )2

رعاية المسنين في أستراليا

سنة واحدة

برنامج تعليمي متعدد األوجه (المستوى )2

غرف الجراحة والطوارئ

سنتان

33
40

في الصين

إيجابي
إيجابي

إيجابي
إيجابي

إيجابي
إيجابي

برنامج تعليمي متعدد األوجه (المستوى )2

رعاية المسنين في هونغ

3اشهر

على المدى القصير ¥

على المدى القصير ¥

على المدى القصير ¥

برنامج تعليمي متعدد األوجه (المستوى )5

في

3اشهر

على المدى القصير ¥

-

-

41
42

كونغ

المستشفيات

نيجيريا

الحادة

إيجابي
إيجابي

إيجابي

إيجابي

تعليميا متعدد األوجه بهدف تقليل حدوث إصابات الضغط .تم إكمال استبيان التدريب األساسي
نامجا
ً
في دراسة أجريت في غرف العمليات وأقسام الطوارئ في الصين ,تم تطوير  40بر ً
في المقام األول من قبل الممرضات (ن =  .)275تم تقديم المبادرات من قبل لجنة توجيه التعليم ,بما في ذلك دورة تدريبية لألفراد الذين سيقودون تقديم التعليم ,والتدريب على الممارسات
الموحدة ,والوصول إلى خبير الجروح ومسابقة المعرفة لمكافأة األفراد الناجحين .ارتبط هذا البرنامج متعدد األوجه بزيادة في متوسط درجات المعرفة بإصابة الضغط ( ٪47خط األساس
شهر ,الضغط < )0.001وتحسين استخدام مقياس برادن بشكل ملحوظ لتقييم المخاطر .تُرجمت التحسينات في المعرفة والكفاءة إلى انخفاض كبير في انتشار
مقابل  ٪81في ً 24ا
شهر (من  ٪0.07إلى ( 40 )٪0.03المستوى .)2
إصابات الضغط في ً 24ا

برايس وآخرون 33 )2017( .إجراء مسح أساسي للمعرفة في اثنين من مرافق رعاية المسنين في أستراليا .تم استخدام النتائج لتطوير برامج تعليمية مناسبة وهادفة للممرضات والعاملين
في مجال الرعاية الشخصية .تلقى جميع الطاقم السريري إمكانية الوصول المستمر إلى خبير الجروح ,ووحدات التدريب عبر اإلنترنت ,والتدريب على استطالعات االنتشار ,وجلسات
التثقيف التربوي ,والمواد التعليمية المكتوبة المناسبة لمستوى توظيفهم .تم تحقيق مشاركة المستهلك المريض في التعليم من خالل التدريس وورش العمل بجانب السرير ,كما تلقى المرضى
شهر من بدء البرنامج.
اختبار للمعرفة بعد ً 12ا
ًا
موادهم التعليمية المكتوبة والعروض التقديمية واجتماعات المستهلكين .لتقييم البرنامج ,احتفظ الطاقم السريري بمذكرات ألنشطتهم وأجروا

شهر ,انخفض انتشار إصابات الضغط من  ٪12.5إلى ( ٪6.8ضغط =  .) 0.01تم زيادة مستويات المعرفة بشكل كبير لكل من طاقم التمريض (الضغط < ,)0.01ولكن
بعد ً 12ا
دون تغيير للعاملين في مجال العناية الشخصية (ضغط =  .) 0.30أشارت اليوميات إلى أن طاقم التمريض أمضوا وقتًا أطول بكثير في الوقاية من الجروح والعناية بها (الضغط
تفعا عند خط األساس ,حيث تم
< )0.001وتقييم مخاطر إصابة الضغط (ع =  .)0.01لم يتغير عدد األفراد الذين لديهم خطة للوقاية من إصابات الضغط ؛ ومع ذلك ,كان هذا مر ً
توثيق  ٪93من خطط الوقاية .أمضى عمال العناية الشخصية وقتًا أطول في الوقاية من الجروح والعناية بها (الضغط < )0.001واعادة الوضع (الضغط <( 0.001) 33المستوى .)2

دليال على برامج تعليمية متعددة األوجه في تقليل إصابات الضغط 4142 ,تحسين المعرفة المهنية الصحية  41وتحسين المهارات .لذلك ,لم تظهر
قدمت دراستان إضافيتان ً 4142
استدامة برنامج التعليم والنتائج اإليجابية إال على المدى القصير (المستويان  2و .)5
تم استخدام مجموعة من المبادرات التعليمية المختلفة في برامج التعليم متعددة األوجه (انظر الجدول  .)25.3وشملت هذه األساليب المختلفة لتقديم التعليم وكذلك المبادرات المختلفة لدعم
نظر ألن جميع الدراسات استخدمت مجموعة مختلفة من المبادرات التعليمية ,لم يكن من الممكن تحديد مكونات معينة لبرامج التعليم متعددة األوجه التي قد يكون لها تأثير أكبر
التعليمً .ا

أو غير ذلك .الحظت مراجعة حديثة  45الستراتيجيات التدريس الفعالة في مهارات التمريض أن االستراتيجيات النشطة والمبتكرة يتم تلقيها في ضوء أكثر إيجابية بشكل ملحوظ من قبل
الممرضات المتعلمات من التدريس بأسلوب المحاضرات التعليمية  /التقليدية .بشكل عام ,يعد توفير مجموعة من االستراتيجيات المختلفة  4546التي تأخذ في االعتبار نوع المهارات /
مهما
المعرفة التي سيتم نقلها ,وأسلوب تعلم المهني الصحي ,والتطبيقات العملية (على سبيل المثال ,مكان التدريس والوقت ,وعدد المشاركين وامكانية الوصول إلى موارد التدريس) ًا
أمر ً

في التصميم من برنامج تعليمي متعدد األوجه.
برامج تعليم المحاضرات التعليمية  /التقليدية

ذكرت خمس دراسات الوقاية من إصابات الضغط وبرامج التثقيف العالجية التي نفذت التعليم التعليمي  /المحاضرة  /أسلوب الفصل الدراسي فقط (انظر الجدول  .)25.4قدمت واحدة
إحصائيا في إصابات الضغط بمرور الوقت .ومع ذلك ,كانت هذه الدراسة ثالثة
فقط من هذه الدراسات  47دليالً على أن تقديم برنامج تعليمي على غرار التعليم يرتبط بانخفاض معتد به
ً
أيضا من إثبات تأثير التعليم على مستويات المعرفة ( 47المستوى  .)2أظهرت دراستان 49 48
أشهر فقط .لذلك ,لم تستطع إثبات استدامة برنامج التعليم أو نتائجه ,ولم تتمكن الدراسة ً

أيضا زيادة في
أن التعليم على النمط التعليمي كان مرتب ً
طا بزيادات قصيرة المدى ( 6أشهر  49وشهرين  )48في المعرفة المهنية الصحية (المستوىان  2و  ,)5وأظهرت إحدى الدراسات ً

الكفاءة أظهرتها التحسينات في توثيق الجرح الحجم واإلفراز ونوع األنسجة (ولكن لم يتم تحسين توثيق التدخالت)  48.ومع ذلك ,لم تقيم أي من هاتين الدراستين وقوع إصابة الضغط.

أظهرت دراستان إضافيتان  50,51زيادات في المعرفة المهنية الصحية مباشرة بعد التعليم ,لكن التحسينات اإليجابية في مستويات المعرفة لم تستمر طوال المدة القصيرة ( 3أشهر  51و
 5أشهر ( )50كال المستوى .)5
الجدول  :25.3المكونات المستخدمة في برامج التوعية متعددة األوجه للوقاية من إصابات الضغط وعالجها
نوع مبادرة التعليم

تحديد ومستوى األدلة

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

العروض التعليمية

المستشفيات الحادة في نيجيريا (المستوى 42 )5

رعاية المسنين في هونغ كونغ (المستوى 41 )2
وحدات التعليم القائمة على الكمبيوتر  /عبر اإلنترنت

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

مواد تعليمية مكتوبة

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

التدريب العملي على  /بجانب السرير

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

المستشفيات الحادة في نيجيريا (المستوى 42 )5

وضع الطوارئ والجراحة في الصين (المستوى 40 )2
رعاية المسنين في هونغ كونغ (المستوى 41 )2

"تدريب المدرب" لألفراد الذين يقدمون التعليم

وضع الطوارئ والجراحة في الصين (المستوى 40 )2

العمل الجماعي  /المناقشة

المستشفيات الحادة في نيجيريا (المستوى 42 )5

الوصول إلى التعليم والدعم من خبير  /بطل العناية بالجروح

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

وضع الطوارئ والجراحة في الصين (المستوى 40 )2

تسهيل المستهلك المريض للتعليم

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

الحوافز (مثل نقاط سي بي دي والجوائز والمكافآت(

رعاية المسنين في أستراليا (المستوى 33 )2

وضع الطوارئ والجراحة في الصين (المستوى 40 )2

الجدول  :25.4نتائج البرامج التعليمية للوقاية من إصابات الضغط والمعالجة على غرار المحاضرات
مدة المتابعة

ضبط

المهنية الصحية

المهنية الصحية

إصابات الضغط

برنامج تعليمي  /محاضرة #

مستشفى

في

6اشهر

على المدى القصير ¥

-

-

برنامج تعليمي  /محاضرة *

رعاية المسنين في الواليات

3اشهر

ال تغيير

على المدى القصير ¥

على المدى القصير ¥

إيجابي

إيجابي

في

3اشهر

على المدى القصير ¥

-

-

(المستوى 49 )2

المجتمع

التأثير على المعرفة

التأثير على الكفاءة

التأثير على انتشار

الواليات المتحدة

(المستوى 47 )2

المتحدة

برنامج تعليمي  /محاضرة #

المستشفيات

الحادة

(المستوى 51 )5

الواليات المتحدة

برنامج تعليمي  /محاضرة *

الرعاية الحرجة في نيوزيلندا

(المستوى 50 )5

برنامج تعليمي  /محاضرة *
(المستوى 48 )5

رعاية

طويلة

الواليات المتحدة

إيجابي

إيجابي غير مستدام

األمد

في

5شهور

قصير المدى إيجابي غير

-

-

2أشهر

على المدى القصير ¥

على المدى القصير ¥

-

مستدام

إيجابي

إيجابي

تعليما بأسلوب تعليمي فقط .لم تكن أي من هذه الدراسات كافية لتقييم التأثير المستمر للتعليم ,وكانت جميع
لم تكن األدلة كافية لتقديم أي توصيات بشأن برامج التعليم التي تقدم
ً
الدراسات ذات قيود منهجية كبيرة ,بما في ذلك االختيار الذاتي للمشاركين في الدراسات ,وأحجام العينات الصغيرة ,واستخدام طرق التقييم غير المصدق عليها ,ونقص السيطرة .لتأثير
التعلم المستقل .عالوة على ذلك ,ليس من الواضح إلى أي مدى تؤثر طريقة تقديم التعليم على فعالية برنامج التعليم .لذلك ,ال ينبغي تفسير عدم وجود توصية محددة على أنه مؤشر
على أن التعليم على غرار التعليم غير فعال .تم تضمين العرض التعليمي بأسلوب تعليمي في غالبية برامج التعليم متعددة األوجه  33,41,42المذكورة سابًقا في هذا الفصل) ,مما يشير
إلى أن هذا النمط من التعليم قد يكون له تأثير إيجابي ,خاصة عندما يتم تعزيزه بتقنيات تعليمية أخرى .باإلضافة إلى ذلك ,في إحدى الدراسات التي قارنت التعلم المعتمد على الكمبيوتر

مع عرض المحاضرات التعليمية ,أفاد المهنيون الصحيون الذين يخضعون للتعليم بأسلوب تعليمي بمستويات أعلى من الرضا ( ٪97.6مقابل  ,٪93.3ع = ( 49 )0.042المستوى .)2
برامج التعليم المعتمدة على الحاسوب
ذكرت أربع دراسات  54-51 49تنفيذ برنامج تعليمي قائم على الكمبيوتر لتحسين المعرفة الصحية المهنية بإصابات الضغط .أفادت اثنتان من هذه الدراسات  51 49عن مقارنة مباشرة
بين التعليم المعتمد على الكمبيوتر وتقديم التعليم على غرار التعليم  /الفصل الدراسي .تم تلخيص الدراسات األربع في الجدول  .25.5كانت جميع الدراسات  54-49,51قصيرة المدة
(أقل من ستة أشهر) ,وبالتالي لم يتم إثبات أي تأثير مستمر للتدخل ,ولم يقم أي منها بتقييم أثر التدخل على الكفاءة المهنية الصحية أو انتشار إصابة الضغط .ذكرت جميع الدراسات

 54-49,51تحسينات قصيرة المدى في المعرفة المهنية الصحية .وجدت دراسة مقارنة واحدة أنه ال يوجد فرق كبير بين التعليم القائم على الكمبيوتر والتعليم بأسلوب الفصل الدراسي
لتحقيق تحسين المعرفة في ممرضات الرعاية الحادة في الواليات المتحدة (ن =  49. )43دراسة المقارنة الثانية ,التي أجريت في الممرضات (في المقام األول في الرعاية الحرجة) .في
الواليات المتحدة (العدد =  ,)60ذكرت أن التعلم القائم على الكمبيوتر كان أقل فعالية من التعليم التقليدي القائم على الفصول الدراسية لتحسين المعرفة  51.ومع ذلك ,كانت هاتان
الدراستان صغيرتان وقصيرة المدة 51 49.
بسبب نقص الدراسات التي تثبت أن برامج التعليم المعتمد على الكمبيوتر وحدها فعالة في تحقيق تحسن كبير ومستدام في المعرفة المهنية الصحية ,ال يمكن تقديم أي توصية.
الجدول  :25.5نتائج برامج التثقيف الخاصة بالوقاية من إصابات الضغط والمعالجة باستخدام الكمبيوتر
ضبط
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محتوى برنامج التوعية بإصابة الضغط
ال توجد دراسات تقيم بشكل مباشر مواضيع ومحتوى برامج التعليم .من المسلم به أن البرامج التعليمية يجب أن تكون قائمة على األدلة وتعكس أفضل الممارسات ,وبالتالي يجب أن يكون
مستمدا من المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة.
محتواها
ً
تختلف البرامج التعليمية الواردة في األدبيات من حيث محتواها ,والعديد من الدراسات لم تذكر برنامج التعليم بالتفصيل.
تتضمن قائمة الموضوعات المقترحة ,على سبيل المثال ال الحصر46,55 :


المسببات وعوامل الخطر إلصابات الضغط



التشخيص التفريقي وتصنيف إصابات الضغط



تقييم المخاطر



تقييم الجلد والعناية بالبشرة



التغذية



إعادة التنظيم ,بما في ذلك المناولة اليدوية واستخدام المعدات



اختيار واستخدام األسطح الداعمة



تقييم إصابة الضغط



العناية بالجروح (بما في ذلك اختيار تضميد الجروح)



توثيق



أهمية نهج العالقات المهنية



العمل مع الفرد ومقدمي الرعاية غير الرسميين



قياس االنتشار والوقوع



تطبيق أفضل الممارسات وتحسين الجودة.

.) يجب على المتخصصين الصحيين إجراء التعليم والتدريب المناسبين قبل الشروع في المهارات السريرية المتقدمة (مثل التنضير,باإلضافة إلى التثقيف المتعلق بإصابات الضغط العام
 أو/  أو االعتماد و/  يجب مراجعة وتنفيذ التوجيهات المحلية بشأن متطلبات الشهادات و. هناك متطلبات إلزامية للتعليم اإلضافي أو المتقدم,في العديد من المناطق الجغرافية والسريرية
.)أيضا إجراء التعليم والتدريب المناسبين قبل استخدام منتجات العناية بالجروح والمعدات المتخصصة (مثل أدوات التشخيص وأسطح الدعم
ً  يجب على المهنيين الصحيين.التدريب
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جودة الحياة والرعاية الذاتية والتعليم

المقدمة
تشير نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ( )HRQoLإلى الرفاهية والرضا العام للفرد في الحياة .ترتبط جودة الحياة المرتبطة بالصحة بالصحة العقلية والجسدية والروحية ,والصحة المدركة
للذات ,والمشاركة في السلوكيات الصحية ,والمشاركة في المجتمع والعمل ,والرفاهية المالية ,والعوامل البيئية الخاصة بالفرد  1.كما هو مذكور في الفصل التوجيهي دعم الجرح .عوامل
الشفاء والمعقدة المرتبطة ببيئة الفرد والحالة النفسية والتعليم والدعم االجتماعي جميعها تؤثر على الوقاية من إصابة الضغط وعالجها
جودة الحياة
سلبا بجميع مجاالت نوعية الحياة المتعلقة بالصحة  .-8وقد ارتبطت إصابة الضغط بانخفاض كبير في االستقاللية ,واألمن والرفاهية الروحية ( 3المستوى .)4
ترتبط إصابات الضغط ً
ضعيفا 457 ,مستوى أعلى من
بالمقارنة مع األفراد الذين ال يعانون من إصابات الضغط ,فإن أولئك الذين يعانون من إصابات الضغط لديهم أداء بدني ضعيف 45 ,أداء نفسي
ً
االكتئاب 4 ,حالة عاطفية فقيرة  47وانخفاض أداء األدوار االجتماعية ( 4المستوى  .)3لقد ثبت أن خلل نوعية الحياة المتعلقة بالصحة يستمر بعد أن تلتئم إصابة الضغط ( 3المستوى
نظر ألن هذه الدراسات تبحث في االرتباطات ,فال يمكن استنتاج السبب .على سبيل المثال ,من غير المعروف ما إذا كان االنخفاض في األداء يحدث قبل أو بعد أو في نفس وقت
ً .)4ا
إصابة الضغط.

فردا من المجتمع المحلي يعانون من إصابات الضغط ,جاكسون
استكشفت الدراسات النوعية  11-9تجربة اإلصابة بالضغط بمزيد من التفصيل .في المقابالت التي أجريت مع ً 12

وآخرون 10 )2017( .حددت الخسارة على أنها ذات تأثير كبير على نوعية الحياة المتعلقة بالصحة .تضمنت الموضوعات الرئيسية التي تم تحديدها في هذه الدراسة فقدان القدرة على
الحركة واالستقالل ,وفقدان الخصوصية والكرامة ,وفقدان السيطرة الشخصية واالستقاللية وفقدان المشاركة االجتماعية واألنشطة المفضلةُ .يشار إلى جميع هذه المجاالت على أنها عوامل
تجسد مفهوم نوعية الحياة المتعلقة بالصحة , 1ويشير تحديد خسارتها إلى أن األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط يعانون من انخفاض كبير في الرفاهية ( 10المستوى .)5
جوريكي وآخرون )2012( .اكتشف  9العوامل التي أثرت على نوعية الحياة المتعلقة بالصحة لألفراد (العدد =  )30الذين يعانون من إصابات الضغط إما في المستشفى أو في المجتمع.
حددت المقابالت أن طريقة تجربة الرعاية ,وعوامل المريض الفردية أثرت في نوعية الحياة المتعلقة بالصحة .تضمنت العوامل الفردية التي لوحظت كمساهمة في نوعية الحياة المتعلقة
بالصحة األمراض المصاحبة ,والقدرة على التكيف ,والتحفيز ,وسلوك البحث عن الصحة ,والمعرفة ,والدعم ,واالنشغال بإصابة الضغط والمعتقدات حول سببها ,والوضع المالي ومشاركة
شريك في الرعاية .تفاعلت هذه العوامل مع تجارب رعاية األفراد .إن التزامهم بالعالج ,وتجربة االستشفاء ,وعدم االتساق في الرعاية ,والوقت الذي يقضونه في رعاية الجروح والرضا عن
الرعاية ,كلها عوامل أثرت في نوعية الحياة المتعلقة بالصحة .9وخلص الباحثون إلى أن هذه العوامل ال تساهم بشكل مباشر في إصابة الضغط في نوعية الحياة المتعلقة بالصحة
أيضا مع بعضها البعض ,مما أدى إلى عالقة معقدة بين نوعية الحياة المتعلقة بالصحة والعوامل المساهمة (المستوى .)5
فحسب ,بل تتفاعل ً
دراسة نوعية ثالثة أجراها التيمر وآخرون )2014( .ذكرت  11مقابالت مع أفراد في المستشفى (ن =  ,)20ثلثهم تعرض إلصابة ضغط .ركز أحد الموضوعات الرئيسية على مشاعر
الفرد المتعلقة بإصابة الضغط .وقد لوحظ أن األلم والرائحة الكريهة والذكريات غير السارة واالستجابات العاطفية مثل الخوف والغضب والهجر جزء من تجربة إصابة الضغط .حددت
أيضا العوامل التي تؤثر على المشاركة في الرعاية الذاتية وتوفير الموارد للوقاية من إصابات الضغط وعالجها باعتبارها مهمة لتجربة اإلصابة بالضغط .التيمر وآخرون
الدراسة ً

( )2014أكد  11استنتاج جوريكي وآخرون 9 )2012( .أن تجربة المريض إلصابات الضغط معقدة وأن نوعية الحياة المتعلقة بالصحة يتأثر بمجموعة واسعة من الخبرات واستجابة
الفرد لها.
مع مالحظة تعقيد نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ,سيكون من الحكمة تعزيز الوظيفة القصوى في جميع مجاالت نوعية الحياة المتعلقة بالصحة (أي الجسدية والنفسية واالجتماعية
والروحية) .ومع ذلك ,لم تكن هناك أبحاث كافية حول االستراتيجيات التي تركز على تحسين نوعية الحياة المتعلقة بالصحة بشكل صريح ولم يتم تقديم توصيات محددة .ومع ذلك ,فإن
التوصيات الواردة أدناه بشأن تثقيف المستهلك المريض وتعزيز الرعاية الذاتية ومهارات نمط الحياة ذات صلة بـ نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ,وقد أفادت بعض الدراسات  1213عن
تأثير التدخالت على مقياس نوعية الحياة المتعلقة بالصحة.
مستويات المعرفة
خاصا ألولئك المعرضين لمخاطر عالية .ومع ذلك,
ًا
مهما ويتطلب
المستهلك المريض له دور مهم في الوقاية من قرحة الضغط .تعتبر معرفة إصابات الضغط والوقاية منها ًا
تركيز ً
أمر ً
فإن األفراد الذين يعيشون في المجتمع ,وكذلك أولئك الذين يعانون من إصابات رضحية ,يفتقرون
عموما إلى المعلومات حول إصابات الضغط Thietje et al. (2011) 16 18-14.
ً
استكشاف تطوير المعرفة المتعلقة بإصابات الضغط لألفراد الذين يعانون من إصابة جديدة في النخاع الشوكي ( )SCIعلى مدار فترة قبول تزيد عن ثالثة أشهر .كانت المعرفة العامة

األساسية حول إصابات الضغط ضعيفة .ومع ذلك ,عند الخروج من المستشفى حصل  ٪47.2من األفراد على درجة في اختبار المعرفة التي تمثل معرفة جيدة ( ٪30.4في المتوسط و
كبير بمرور الوقت (متوسط الدرجة  5.44مقابل ( ,11.24الضغط < )0.001؛ ومع ذلك ,كان هناك انخفاض طفيف في
 ٪22.4فقراء) .كان متوسط الزيادة في درجات المعرفة ًا
غالبا ما حدد األفراد في هذه الدراسة طبيب إعادة التأهيل هو أهم مصدر للمعلومات.مصادر المعلومات الهامة األخرى هي
مستويات المعرفة بعد ً 30ا
شهر (متوسط الدرجة ً .)10.8

أخصائيي العالج الطبيعي والممرضات والمهنيين الصحيين اآلخرين ودورات التعليم داخل المستشفى واإلنترنت .لم يتم اعتبار مجموعات الدعم والعائالت مصادر معرفة مهمة 16
أيضا أن غالبية
(المستوى  5تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية أن المهنيين الصحيين يلعبون في نقل المعرفة إلى المستهلكين المرضى خارج برامج التعليم الرسمي ,ولكن تالحظ ً
األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي والمعرضين لخطر إصابات الضغط قد تم تفريغهم بأقل من معرفة الرعاية الذاتية المثلى .

مهارات العناية الذاتية
في إحدى الدراسات النوعية ,حدد األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي (عدد =  )16الحاجة إلى التمكين والتعليم ونهج تنسيق الدعم االجتماعي كأولويات لإلدارة المستمرة لحالتهم.
وشملت المواضيع الهامة تعزيز الرعاية الذاتية من خالل تسهيل الوصول إلى المعدات والخدمات المناسبة داخل المجتمع ؛ توفير التثقيف والدعم إلدارة مخاطر اإلصابة الناتجة عن
الضغط ؛ والتأكد من أن الفرد ومقدمي الرعاية لديهم تصور واقعي لخطر إصابات الضغط ( 18المستوى  .)5تم دعم هذه النتائج من خالل دراسة نوعية ثانية حيث تم تسليط الضوء
على الحاجة إلى الدفاع عن الذات وتحقيق التوازن بين مخاوف الوقاية ونمط الحياة من قبل المشاركين (عدد =  )19باعتبارها مهمة للرعاية المستمرة .في هذه الدراسة ,تم اعتبار توفير
المعلومات حول عيادات العناية بالجروح والموارد المجتمعية ومجموعات دعم المستهلك وتسهيل الوصول إلى المساعدة الطبية وتوفير التعليم من قبل األفراد (المستوى  .)5أجريت كلتا
الدراستين في عينات صغيرة من أفراد مجتمعيين مصابين بإصابات النخاع الشوكي .على الرغم من أن األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي معرضون لخطر كبير من
اصابات الضغط وقد تكون تجاربهم قابلة للتعميم على اشخاص اخرين معرضين لخطر اصابات الضغط ,االعباء االخرى للمرض مرتبطة بشكل معقد بقدرة االفراد المصابين باصابات
النخاع الشوكي على االنخراط في الرعاية الذاتية بطرق مختلفة من األفراد الذين ال يعانون من مرض مزمن موهن بشدة.
غيساس واخرون  (20 1 5) 20استكشف العالقة بين تغيير نمط الحياة وشفاء اصابات الضغط في مجموعة اخرى من االفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي واصابات الضغط
(ن =  .)25تم تصنيف األفراد على أنهم حققوا أي تغيير إيجابي أو طفيف أو بدون تغيير في ثالثة مجاالت من نمط الحياة :تعديل الروتين اليومي ,وتغيير البيئة المادية ,وتطوير
سوءا .كان لدى معظم الفوج (ن =  )19تصنيف إيجابي لكل
الوعي بخطر اإلصابة بالضغط في الحياة اليومية .تم تصنيف حالة إصابة الضغط لألفراد على أنها إما تتحسن أو تزداد ً
من حالة إصابة الضغط واجراء تغييرات في نمط الحياة .تم تصنيف األفراد الذين يعانون من تفاقم حالة إصابات الضغط على أنهم قاموا بتغييرات قليلة أو لم يجروا أي تغييرات في نمط
تغيير في
ًا
الحياة .تسلط هذه الدراسة  20الضوء على أهمية االنخراط في الرعاية الذاتية وتكييف طريقة عيش المرء الستيعاب رعاية إصابات الضغط .وصف المؤلفون األفراد الذين حققوا

وتحسينا في حالة إصابات الضغط لديهم على أنهم دوافع .كما لوحظ أنهم حددوا األهداف الشخصية والدعم لتحقيق هذه األهداف .ساعدت التغييرات اإليجابية في نمط الحياة
نمط الحياة
ً

على تحسين التئام إصابات الضغط .ومع ذلك ,لم يتم اإلبالغ عن تدخالت محددة لتعزيز هذه المشاركة أو تقييمها في هذه الدراسة (المستوى .)3
أسئلة إكلينيكية
األسئلة السريرية التي وجهت تطوير هذا الفصل كانت:


ما هي االستراتيجيات الفعالة لتعزيز نوعية الحياة المتعلقة بالصحة لألفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط؟



ما هي االستراتيجيات الفعالة إلشراك األفراد في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟

قياس جودة الحياة ومهارات العناية بالذات والمعرفة
 :22.1تقييم نوعية الحياة ذات الصلة بالصحة والمعرفة ومهارات الرعاية الذاتية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة به لتسهيل وضع خطة
رعاية وبرنامج تعليمي إلصابات الضغط( .بيان الممارسة الجيدة)

اعتبارات التنفيذ


ضع في اعتبارك استخدام أداة تقييم محددة للضغط واإلصابة لقياس جودة الحياة المتعلقة بالصحة ( ,)HRQoLوالمعرفة ومهارات الرعاية الذاتية عند توفرها  25-21.تم
أيضا اختبار بعض أدوات التقييم العامة المصممة لالستخدام في األفراد في البيئات الصحية من أجل الموثوقية والصالحية لالستخدام في الرعاية المتعلقة بإصابات الضغط
ً
( 28-26المستوى .)4



النظر في جميع جوانب نوعية الحياة المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال ,الجسدية والنفسية واالجتماعية والروحية) وتفاعالتها عند إجراء تقييم (رأي الخبراء).



استخدم نتائج جودة الحياة المتعلقة بالصحة والمعرفة ومهارات الرعاية الذاتية لتطوير خطة رعاية فردية تلبي احتياجات الفرد (رأي خبير).



تقييم المعرفة ومهارات الرعاية لمقدمي الرعاية غير الرسميين للمساعدة في تخطيط الرعاية (رأي الخبراء).

نقاش
مؤشر
ًا
يوفر قياس جودة الحياة المتعلقة بالصحة والمعرفة ومهارات الرعاية الذاتية نظرة ثاقبة الحتياجات الفرد وهو أمر جوهري لتقديم رعاية شاملة .يوفر تتبع هذه النتائج بمرور الوقت

على فعالية ومقبولية العالج .تم تطوير عدد قليل فقط من األدوات  21,25,29لتقييم جودة الحياة المتعلقة بالصحة والمعرفة و  /أو مهارات الرعاية على وجه التحديد لدى األفراد
أيضا تقييم بعض أدوات جودة الحياة المتعلقة بالصحة العامة ووجدت أنها موثوقة وصالحة عند استخدامها في المجموعات السكانية
المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط .تم ً

التي تعاني من إصابات الضغط أو المعرضة لخطر اإلصابة بها (انظر الجدول  .)26.1ال تقيم األدلة المتاحة تأثير هذه التقييمات على الوقاية من إصابة الضغط أو الشفاء.

جوريكي وآخرون 29 )3 1 20( .طور أداة تقييم جودة الحياة ,PU-QoL ,خاصة باألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط .استندت العينة المشاركة في تطوير األداة واالختبار
النفسي األولي في المستشفيات والمراكز المجتمعية ودار العجزة .يقيس  PU-QoLالنتائج التي أبلغ عنها المريض في المجاالت التي تم تحديدها على أنها مهمة لألفراد الذين يعانون من
إصابات الضغط في الدراسات السابقة .وتشمل األداة مقاييس تقيس األعراض والوظائف الجسدية والرفاهية النفسية والمشاركة االجتماعية .قام فريق البحث بتطوير وتقييم نسخة منقحة من
جيدا إلى ممتاز
أداتهم في  ,2018بما في ذلك تسع نتائج محددة إلصابة الضغط تم قياسها على ثالثة مقاييس لألعراض وستة مقاييس وظيفية .كان االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية ً

( a = 0.795إلى ( 25 )0.97كال المستوى .)4

كيساال وآخرون ( 24 )2015و جيليس وآخرون 30 )1 201( .كالهما أبلغ عن تطوير واختبار القياس النفسي ألدوات تقييم األفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي .جودة إصابة
الحبل الشوكي لمقياس قرحة ضغط الحياة ( )SCI-QOLالذي أبلغ عنه كيساال وآخرون  (2015), 24الذي يركز على جودة الحياة المتعلقة بالصحة لألفراد المصابين بإصابات النخاع
عنصر يتعلق بتأثير أعراض إصابة الضغط وتأثير إصابات الضغط على التنشئة االجتماعية والنشاط والعمل .تتمتع األداة بمصداقية
ًا
الشوكي واصابة الضغط الحالية ,يتضمن 12
اختبار-إعادة اختبار جيدة (معامل داخل الفصل (معامل االرتباط داخل الصف ,) = 0.79فاصل ثقة  [ ٪95المجال العددي للثقة  0.74إلى ( )0.84المستوى  .)4قائمة مراجعة تقييم
احتياجات إدارة الجلد التي أبلغ عنها جيليس وآخرون(201 1) 30.

يشمل  12سؤاالً يقيس مهارات الرعاية الذاتية المتعلقة بمنع إصابات الضغط والجروح األخرى .تتمتع األداة

ذاتيا ( 30المستوى .)4
بموثوقية ممتازة (معامل االرتباط داخل الصف =  ٪ 0.899, 95المجال العددي للثقة  .862إلى  )0.927وهي عبارة عن استبيان سهل االستخدام ويتم إدارته ً
تشابوير وآخرون ( )2017طور  21مقياس مشاركة المريض في الوقاية من إصابات الضغط ( ,)PPPIPوالذي يقيس المعرفة المدركة للذات ,والوصول إلى المعلومات ,والمشاركة في
ممتاز (أ =
ًا
صنع القرار والرعاية ,والرضا عن الرعاية ومشاركة مقدمي الرعاية غير الرسميين .تم تطوير األداة واختبارها على األفراد في رعاية المستشفى الحادة .كان االتساق الداخلي

( 21 )0.86المستوى .)4

نوع األداة

أداة
قرحة الضغط مقياس جودة
الحياة

(PU-QOL

)PUQOL-P

و

إصابة
محددة

جودة إصابة الحبل الشوكي على

إصابة

EQ-5D®31

عام

مقياس ضغط الحياة للقرحة

الضغط

محددة

الجودة

المدركة
ُ

اليومية للفرد

)(SCI-QOL

عشرة عناصر (تمت مراجعتها الحًقا إلى تسعة
عناصر) تقيس األعراض واألداء البدني والرفاهية

 - 29 )4البالغون في مستشفى الرعاية

موضوع األداة
خالل

الضغط

محتوى األداة

تم اختبار السكان المصابين بالضغط

الجودة

خالل

الحياة

النفسية والمشاركة االجتماعية الخاصة بإصابات
الضغط

المدركة
ُ
الحياة

عنصر يستهدف األفراد المصابين
ًا
اثنا عشر
بإصابات النخاع الشوكي ) (SCIلقياس الحالة

اليومية للفرد

النفسية والراحة واألنشطة االجتماعية والعمل 24

متعلق بالصحة

خمسة مجاالت تقيس التنقل والرعاية الذاتية

واألنشطة المعتادة واأللم  /عدم الراحة والقلق /
االكتئاب 28

دراسة

المخرجات

الطبية

الجودة

عام

خالل

(MOS) 36-استبيان صحي

قصير للعنصر (SF-36)32

المدركة
ُ

اليومية للفرد

SF-6D33

عام

مشاركة المريض في الوقاية من

إصابة

الصحة

والعقلية
الضغط

الصحة

الحياة

عنصر يقيس الحيوية ,واألداء البدني ,واأللم,
ًا
36
والتصورات الصحية ,واألدوار العاطفية والجسدية
في األداء ,والدور االجتماعي ,والصحة العقلية
32

البدنية

نسخة أقصر من  SF-36ستة مجاالت تقيس

الثانوية (المستوى 25 )4

البالغون

المصابون

باصابات

النخاع

الشوكي في محيط المجتمع (المستوى )4
24

البالغون المصابون بإصابات الضغط في
الرعاية

الحادة

(المستوى 28 )4

واألوساط

المجتمعية

البالغون المصابون بإصابات الحبل الشوكي

واصابات الضغط في المجتمع (المستوى

27 )4

البالغون المصابون بإصابات الضغط في

األداء البدني ,األداء االجتماعي ,محدودية الدور,

الرعاية

سبعة عناصر لقياس المعرفة ,والمشاركة مع

البالغون في المستشفى (المستوى 21 )4

األلم ,الصحة العقلية والحيوية 28

البدنية

البالغون في البيئات المجتمعية (المستوى

الحادة

(المستوى 28 )4

واألوساط

المجتمعية

إصابات الضغط

محددة

والعقلية

قياس تنشيط المريض 34

عام

قائمة مراجعة تقييم احتياجات

إصابة

إدارة الجلد)(SMnac

محددة

ومقبولية خطة الوقاية

مهارات

الرعاية

عنصر يقيسون المعرفة والمهارات
ًا
ثالثة عشر
والثقة في اإلدارة الذاتية

األفراد المصابون بالشلل النصفي في وضع

مهارات

الرعاية

12مادة تقيس المعرفة حول الوقاية من الجروح

األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي

الذاتية

الضغط

الموظفين ,وتلقي المعلومات ,ومساعدة األسرة,

الذاتية

واجراء فحوصات الجلد والسلوك الوقائي

إعادة التأهيل (المستوى 26 )4

مع وبدون إصابات ضغط يعيشون في
المجتمع (المستوى 30 )4

إشراك األفراد في الوقاية والعالج من إصابات الضغط
 :22.2توفير التثقيف حول إصابات الضغط والتدريب على المهارات والدعم النفسي واالجتماعي لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة بها( .قوة
الدليل = ج ؛ قوة التوصية =)

ملخص الدليل
أفادت دراستان عاليتا الجودة 36-12 ,بجودة متوسطة  3738وواحدة منخفضة الجودة  3940من المستوى األول ,عن تأثير برامج تثقيف المستهلك ونمط الحياة على الوقاية من
جدا في كال المجموعتين
مكتوبا ,لكن معدل اإلصابة كان
تعليما
إصابات الضغط .ذكرت إحدى الدراسات  36إصابات ضغط أقل تم تطويرها مقارنة بالمجموعة التي تلقت
منخفضا ً
ً
ً
ً
معزز مقارن ًة
ًا
تعليميا
نامجا
وكانت المتابعة ثمانية أسابيع فقط .وجدت دراسة ثانية  40 39معدالت تكرار إصابة الضغط المنخفض عند ً 24ا
ً
شهر في مجموعة من األفراد الذين تلقوا بر ً
تعليما أقل أو معدومة .أشارت دراستان  12,37,41إلى عدم وجود انخفاض كبير في إصابات الضغط المرتبطة بالتدخالت التعليمية مقارنة بالرعاية المعتادة,
بالمجموعات التي تتلقى
ً
شهر  12.النتائج من دراستين متوسطتين من المستوى األول  13وواحدة منخفضة الجودة كانت دراسة المستوى  42 3التي تشير إلى
إما في ستة أشهر  37,41متابعة أو في ً 24ا
أيضا .أشارت دراسة عالية الجودة من المستوى  36 ,1دراسة منخفضة الجودة من المستوى 40 ,39 1
العالقة بين برامج تثقيف المستهلك للمرضى وشفاء إصابات الضغط مختلطة ً

ودراسة من المستوى  ,5إلى أن برامج التعليم لها آثار إيجابية على مستويات معرفة المستهلك المريض على المدى القصير والطويل  36 15.ثالثة جودة عالية  36 13 12وواحد
شهر .ومع ذلك,
منخفض أفادت دراسات المستوى األول واألدلة غير المباشرة  44عن تحسن في مهارات الرعاية الذاتية بعد المشاركة في برامج التعليم ونمط الحياة لمدة تصل إلى ً 24ا

ار,
أظهرت دراسة مع متابعة لمدة ستة أشهر عدم وجود أي تأثير على مهارات الرعاية الذاتية لألفراد مقارنة بالدعم الهاتفي القياسي 41 .تم اإلبالغ عن جودة نتائج الحياة بشكل أقل تكرًا

أيضا .أفادت دراسة واحدة عالية الجودة من المستوى  13 1عن تحسينات في نوعية الحياة المرتبطة بالصحة مرتبطة بالتعليم  13ودراسة ثانية عالية الجودة
ولكن النتائج كانت مختلطة ً
من المستوى  1وجدت تحسينات بمرور الوقت ,لكن هذه لم تكن مختلفة عن الرعاية المعتادة ,ويمكن أن تتعلق النتائج المختلطة المبلغ عنها في هذه الدراسات بطرق تقديم البرنامج
المتنوعة ,محتوى البرامج ومدة وشدة التعليم وفترات المتابعة وطرق قياس النتائج أو خصائص المشاركين.
اعتبارات التنفيذ


مناقشة الوقاية والعالج من إصابات الضغط مع المستهلك المريض ومقدمي الرعاية غير الرسميين كجزء من الرعاية الروتينية (رأي الخبراء).



تعزيز وتسهيل اإلدارة الذاتية ,وخاصة لألفراد الذين يعانون من مخاطر مستمرة (مثل األفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي) (رأي الخبراء).



استخدام الموارد التعليمية القائمة على األدلة والتوصية بها .ناقش استخدام التعليم المستند إلى اإلنترنت مع المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين وشجع
الوصول إلى مصادر المعلومات ذات السمعة الطيبة (رأي الخبراء).



النظر في مستوى التعليم ,والحالة المعرفية والنفسية ,والحالة السريرية والقدرات الجسدية عند تحديد أنسب التعليم وتدخالت الدعم (رأي الخبراء).



الوصول إلى إرشادات وبحوث حسنة السمعة  47-45 18حول استراتيجيات تطوير مواد التثقيف الصحي (رأي الخبراء).



حيثما أمكن ,استخدام التعليم المتعدد وأساليب تقديم الدعم (على سبيل المثال ,اللفظية واإلنترنت والهاتف والمكتوبة) ( 12,36,39,40المستوى .)1



إشراك مقدمي الرعاية غير الرسميين في التعليم والتدريب على المهارات وتدخالت الدعم النفسي واالجتماعي ( 39,40المستوى .)1



تحديث وتعزيز التعليم واكتساب المهارات بانتظام (رأي الخبراء).

مناقشة األدلة
على الرغم من أن بعض الدراسات  44التي تدعم هذه التوصية أجريت في الفئات السكانية المعرضة للخطر بشكل عام في الرعاية الثالثة ,إال أن غالبية األدلة الخاصة بالتعليم والتدريب
على المهارات والدعم النفسي االجتماعي مستمدة من الدراسات التي أجريت مع األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي إما مع أو المعرضين لخطر إصابات الضغط .تم تجنيد هؤالء
المشاركين في المجتمع ,واعادة التأهيل وبعد الجراحة الحادة .األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي لديهم حاجة عالية للتعليم وتطوير الرعاية ومهارات نمط الحياة بسبب خطر
مستداما في معرفة إصابات الضغط والسلوك الوقائي .إن إثبات أن
تحسنا
إصابات الضغط المستمر .عدد من مقاييس النتائج ذات أهمية .أوالً ,يجب أن يُظهر البرنامج التعليمي الناجح
ً
ً
أيضا نتيجة مهمة لبرامج التعليم ,كما هو الحال مع إثبات أن تحسين المعرفة والمهارات يؤدي إلى
اكتساب المعرفة والمهارات ُيترجم إلى المشاركة في الرعاية من خالل تغيير السلوك هو ً

أيضا .يوضح الجدول  26.2تأثير برامج
تأثير مباشر على الوقاية من إصابات الضغط و  /أو الشفاء .النتائج ذات الصلة بالمريض (مثل تحسين نوعية الحياة المرتبطة بالصحة) مهمة ً
التعليم ومهارات نمط الحياة المختلفة على مقاييس النتائج التي تم اإلبالغ عنها على نطاق واسع.

الجدول  :26.2تأثير التدخالت الخاصة بمهارات التعليم ونمط الحياة على مقاييس النتائج ذات األهمية

مدة المتابعة

التأثير على المعرفة

التأثير على الصحة

التأثير على مهارات

التأثير على إصابات

الرعاية الذاتية

الضغط

برنامج تعليمي متعدد األوجه ( #المستوى

 24شه ار

-

إيجابي  40مستدام

-

الكتيبات المسندة بالبينات ( #المستوى )5

 2أيام

-

-

موجب

40-39 )1
44

برنامج التعلم اإللكتروني * (المستوى )5

 2أسابيع

-

موجب

على

المدى

-

برنامج التدريب على تحديد المواقع #

 1يوم

-

-

برنامج مهارات أسلوب الحياة متعدد األوجه

 24شه ار

إيجابي * ال فرق #

ال يوجد فرق

موجب

برنامج مهارات أسلوب الحياة متعدد األوجه

 8أسابيع

-

موجب

برنامج مهارات أسلوب الحياة القائم على

أسبوعا
12
ً

موجب على المدى

-

( #المستوى 36 )1

الهاتف رقم (المستوى 13 )1

القصير ¥

على

القصير ¥

القصير ¥
القصير ¥

المدى

موجب

القصير ¥

موجب
القصير ¥

برنامج التعليم والدعم عبر الهاتف (اآللي)

 6اشهر

-

-

-

مهارات أسلوب الحياة عبر الهاتف وبرنامج

 6اشهر

-

-

-

برنامج اإلقالع عن التدخين ( #المستوى

 6اشهر

-

-

-

( #المستوى 38-37 )1

المقابالت التحفيزية ( ##المستوى 41 )1

42 )3

-

القصير ¥
موجب

(المستوى 2' )1

على

المدى

-

القصير ¥

15
(المستوى 43 )1

إيجابي  40مستدام

على

المدى

-

على

المدى

ال يوجد فرق

على

المدى

موجب

على

المدى

موجب

القصير ¥

على

المدى

على

المدى

القصير ¥

ال يوجد فرق
ال يوجد فرق
موجب

القصير ¥

على

المدى

عند التخطيط وتقديم التعليم والتدريب على المهارات ,يجب مراعاة الحالة النفسية والمعرفية للفرد .استبعدت العديد من الدراسات المشاركين الذين يعانون من ضعف إدراكي -1213
 44'41'39'36و  /أو عوائق الصحة العقلية 36 .جوهان  2014الحظ  41معدالت اكتئاب بلغت  ٪40في دراستهم التي فشلت في إظهار إما المشاركة العالية في التدخل أو
سلبا على الدافع لتنفيذ المهارات المكتسبة ,حتى
التحسينات المهمة في سلوكيات الرعاية الذاتية لدى األفراد الذين يتلقون الدعم عبر الهاتف والمقابالت التحفيزية .قد تؤثر الحالة النفسية ً

مع التدريب والدعم عبر الهاتف المنتظم 41 .مستوى التعليم ومعرفة القراءة والكتابة واللغة األساسية واإلعاقات الحسية ليست سوى بعض العوامل التي تؤثر على القدرة على االنخراط في
التعليم هذه العوامل غير مستكشفة إلى حد كبير فيما يتعلق بالتثقيف حول إصابة الضغط للمستهلكين المرضى
تضمنت العديد من برامج التعليم ومهارات نمط الحياة الواردة في األدبيات  40-39-36-12أكثر من مكون تعليمي  -يجمع بين نشاط تعليمي مختلف وطرق إيصال .يقدم الجدول
ملخصا لالستراتيجيات المذكورة في األدبيات التي أظهرت فائدة على مقياس نتيجة واحد على األقل من األهمية .تمت مناقشة األدبيات والبرامج بمزيد من التفصيل في هذا
26.3
ً
الفصل.
تم اإلبالغ عن عمليات التطوير والتسليم لبعض المواد والبرامج التعليمية التي تم تناولها في البحث باختصار في بعض الدراسات .استندت العديد من البرامج إلى اإلرشادات اإلكلينيكية
إلصابة الضغط  44-41ومراجعات األدبيات  12.تم تقديم معظم البرامج من قبل أخصائي صحي مدرب  43'41'39'13'12.وهذا يشير إلى أن محتوى البرامج كان من المحتمل أن
يعكس أفضل الممارسات .في دراسة استقصائية للبالغين في المستشفى (ن =  – )51ماكينيس قام ( 49 )2014باستكشاف وجهات نظر المريض حول استراتيجيات الوقاية من إصابات
معا وتوفير التعليم
الضغط ,وتقديم بعض األفكار حول تقديم التعليم .حدد المستهلكون المرضى استراتيجيات للمساعدة في إشراك األفراد في التعليم ,بما في ذلك إدارة األلم والعمل ً
المستمر (المستوى  .)5عززت هذه المعلومات تطوير برنامج مشاركة المريض الذي تم اإلبالغ عنه بواسطة تشابوير وآخرون ( 21 )2017كعنصر من مكونات برنامج تحسين الجودة

متعدد األوجه (انظر الفصل التوجيهي تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية) .تتوفر مجموعة واسعة من األبحاث واإلرشادات حول مبادئ التعليم واالستراتيجيات الفعالة في
تصميم وتقديم تثقيف المرضى .من المحتمل أن تكون هذه اإلرشادات ذات صلة بمجال إصابة الضغط.
لم يتم تحديد تحليالت التكلفة والعائد لبرامج التعليم وأنماط الحياة في األدبيات .تم اإلبالغ عن تكاليف تقديم أحد البرامج متعددة األوجه لألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي بمبلغ
 5,200دوالر (دوالر أمريكي في عام  )2015لكل مشارك .تضمن البرنامج استشارات فردية للتعليم ومهارات أسلوب الحياة يتم تقديمها في منزل الفرد من قبل أخصائي صحي مدرب
شهر ,مع دعم إضافي يتم تقديمه عبر الهاتف .والموقع الجغرافي.
لمدة ً 12ا

برامج التعليم
مصمما لتعزيز مشاركة األفراد في
نامجا لتثقيف المرضى
تضمن برنامج الوقاية من إصابات الضغط متعدد األوجه الذي تم إجراؤه في المستشفيات األسترالية الحادة واعادة التأهيل بر ً
ً
وتعليما وجهاً لوجه وملصقات .كان هناك انخفاض كبير في نسبة معدل حوادث إصابات الضغط المرتبطة بالتدخل (Iخطر
قميا
الوقاية من إصابات الضغط .تضمن البرنامج ً
موردا ر ً
ً
نسبي = ٪95 , 0.48المجال العددي للثقة  .33إلى  ,0.69الضغط < .)0.0001الفصل التوجيهي "تطبيق أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية" (المستوى  .)1ال يمكن عزل
التأثير المحدد لتثقيف المريض عن المكونات األخرى للتدخل ؛  48ومع ذلك ,أبرزت هذه الدراسة أهمية إشراك األفراد ومقدمي الرعاية غير الرسميين للتعاون مع المهنيين الصحيين في
معالجة الوقاية من إصابات الضغط.
رينتاال وآخرون ( 3940 )2008طور برنامج تعليمي متعدد األوجه للمحاربين القدامى المصابين بإصابات النخاع الشوكي والتصلب المتعدد ( )MSالذين كانوا يتعافون من جراحة إعادة
بناء إصابات الضغط .تم تعيين األفراد في برنامج تعليمي متعدد األوجه يتم تقديمه على مدار أربع ساعات باإلضافة إلى الدعم عبر الهاتف والتعليم المقدم لمدة عامين (ن =  ,)20وهي
اتصاال شهرًيا بأخصائي صحي دون تدخل تعليمي (ن =  ,)11أو لمجموعة تحكم ثانية تتلقى مكالمات دعم غير متكررة لتتبع التقدم (ن =  .)10تلقت مجموعة
مجموعة تحكم تلقت
ً
وتعليما عبر الهاتف عند الحاجة .كما تلقى مقدمو الرعاية لهم التعليم والتدريب .في نهاية
وجها لوجه مدتها ساعة واحدة ومتابعة منظمة شهرية ومواد مكتوبة
ً
التدخل أربع جلسات تعليمية ً
مستمر من خالل االستطالعات الهاتفية الشهرية التي تضمنت تذكيرات بشأن تغيير
ًا
يز
البرنامج ,تم تعزيز اكتساب المعرفة من خالل جلسة استبيان وأسئلة  /إجابات .تلقى البرنامج تعز ًا

شهر من المتابعة ,عانى عدد أقل بكثير من األفراد في مجموعة التدخل من تكرار إصابة الضغط من مجموعة االتصال الشهرية أو مجموعة االتصال
نمط الحياة اإليجابي في ً 24ا
األدنى ( ٪33مقابل  ٪60مقابل  ,٪90ضغط =  .) 0.007كانت نسبة األرجحية ( )ORلتجربة تكرار إصابة الضغط لمجموعة التدخل  ٪95( 0.228المجال العددي للثقة  .080إلى

تحسنا
 ,0.647ضغط = ( 0.03) 39المستوى  .)1تحسنت درجات المعرفة بشكل ملحوظ بمرور الوقت بين القبول والخروج لجميع المجموعات ,لكن مجموعة التدخل أظهرت
ً
إحصائيا أفضل بشكل ملحوظ (الوقت حسب المجموعةF = 4.72, ,الضغط < 0.04) .40لم تخضع اختبارات المعرفة الختبار القياس النفسي (المستوى . )1
ً

قيمت تجربتان صغيرتان  14,15برنامج التعلم اإللكتروني الذي يركز على الوقاية من إصابات الضغط وعالجها .في مجموعتين صغيرتين من األفراد المصابين باصابات النخاع
الشوكي ,ارتبط إكمال برنامج التعليم عبر اإلنترنت لمدة أسبوعين بتحسين المعرفة ,مع زيادة متوسط درجات االختبار من  ٪65إلى  ٪92.5في دراسة واحدة 14 ,ومن  ٪80إلى ٪89
في الدراسة الثانية ,صنف المشاركون برنامج التعلم اإللكتروني بشكل إيجابي على المقاييس العامة لتقييم فائدة الموارد المستندة إلى اإلنترنت (كال المستوى  .)5لم يتم قياس ترجمة
المعرفة إلى تغيير سلوكي وتقليل إصابات الضغط في هذه الدراسات.
الجدول  :26.3مكونات التدخل التي أظهرت فائدة على مقياس نتيجة واحد على األقل من األهمية
نوع مبادرة التعليم
جلسات تعليمية جماعية

وحدات التعليم القائمة على الكمبيوتر  /عبر اإلنترنت

تحديد ومستوى األدلة


كبار السن من الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو اصابات النخاع الشوكي يخضعون لجراحة اصابة الضغط



األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي في إعادة التأهيل في كوريا ( 36المستوى )1



كبار السن من الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو اصابات النخاع الشوكي يخضعون لجراحة اصابة الضغط



األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي في أماكن إعادة التأهيل في الواليات المتحدة ( 14,15المستوى )5

في الواليات المتحدة ( 39,40المستويان  1و )5

في الواليات المتحدة ( 39,40المستويان  1و )5


تعليمية مكتوبة للمواد

األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي في إعادة التأهيل في كوريا ( 36المستوى )1



األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي في أماكن إعادة التأهيل في ( US50المستوى )5



كبار السن من الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو اصابات النخاع الشوكي يخضعون لجراحة اصابة الضغط



أفراد المجتمع المصابون بإصابات النخاع الشوكي واصابات الضغط في ( US42المستوى )3

في الواليات المتحدة ( 39,40المستويان  1و )5



تدريب مقدمي الرعاية غير الرسميين



الدعم عبر الهاتف والتعليم



األفراد الذين يخضعون لعملية جراحية في السويد ( 44المستوى )5

أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة ( 12المستوى )1

كبار السن من الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو اصابات النخاع الشوكي يخضعون لجراحة اصابة الضغط

في الواليات المتحدة ( 39,40المستويان  1و )5

كبار السن من الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو اصابات النخاع الشوكي يخضعون لجراحة اصابة الضغط

في الواليات المتحدة ( 39,40المستويان  1و )5




أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة ( 12المستوى )1
أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في بنغالديش ( 51المستوى )1
أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في بنغالديش ( 13المستوى )1


تعليم و  /أو استشارة فردية




األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي في إعادة التأهيل في كوريا ( 36المستوى )1

أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة ( 12المستوى )1

األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي في إعادة التأهيل في كوريا ( 36المستوى )1



أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في بنغالديش ( 51المستوى )1

المطابقة بين المعالج والمستهلك لتعزيز العالقة



أفراد المجتمع المصابون باصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة ( 12المستوى )1

التدرب على المهارات




األفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي في إعادة التأهيل في كوريا ( 36المستوى )1
األفراد في المستشفى مع اصابات النخاع الشوكي في الواليات المتحدة ( 43المستوى )1

طا بعدد أكبر من األفراد الذين أبلغوا عن
أظهرت تجربة صغيرة (ن =  44 )31تم إجراؤها في جناح الجراحة أن توفير موارد المريض المكتوبة والمبنية على األدلة في السرير كان مرتب ً
تثقيفا حول مخاطر إصابة الضغط ( ٪13مقابل  ,٪28ضغط =  ,) 0.013العوامل المسببة ( ٪13مقابل  ,٪48ضغط =  ) 0.001واستراتيجيات الوقاية  ٪14مقابل ,٪47
تلقيهم ً
ضغط =  .) 0.001أفاد  ٪46من مجموعة األفراد الذين انتقلوا إلى الجناح بعد تبني التدخل التعليمي أنهم شاركوا في سلوكيات وقائية (على سبيل المثال ,تغيير الوضع بانتظام والتحرك
في السرير) ( 44المستوى  .)5تمت المتابعة بعد يومين من توفير التعليم المواد ,وبيانات المشاركة في الرعاية الذاتية تعتمد على التقرير الذاتي .يشير المستوى المنخفض من التنفيذ من
طا لتقديم التعليم قد تكون مطلوبة لتغيير السلوك.
قبل متلقي النصيحة المقدمة في الكتيبات المكتوبة إلى أن األساليب األكثر نشا ً
برامج مهارات أسلوب الحياة
وعادة ما توفر فرص التعلم النشط للمشاركين لتعزيز تغيير السلوك .تتضمن هذه
وقد استكشفت بعض الدراسات  36التدخالت التي تشمل كالً من موارد التعليم والتدريب على المهارات,
ً
البرامج ,التي يشار إليها على نطاق واسع باسم برامج مهارات نمط الحياة في هذا الدليل التوجيهي ,التعليم وعرض المهارات العملية والممارسة (على سبيل المثال ,فحوصات الجلد

ومناورات تحديد المواقع وتخفيف الضغط) والدعم النفسي  /االستشارة والدعم في الوصول إلى الخدمات والفرص االجتماعية .يتم تقديم هذه البرامج الشاملة بشكل عام باستخدام نهج
متعدد األوجه يجمع بين أنماط مختلفة لتقديم المحتوى الستيعاب أنماط التعلم والتفضيالت المختلفة.
قام كيم وتشو ( 36 )2017بالتحقيق في برنامج متعدد األوجه للفعالية الذاتية لتحسين المعرفة والرعاية الذاتية ومنع إصابات الضغط لدى األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي في
وجها لوجه وعلى الهاتف على حد سواء .تلقت
إعادة التأهيل .يتألف التدخل (ن =  )24من تعليم مجموعة صغيرة ,والتدريب على المهارات ,والتعليم القائم على الكمبيوتر ,واالستشارة ً
المجموعة الضابطة (ن =  )23كتيب تعليمي مكتوب .كانت مقاييس النتائج معرفة الرعاية الذاتية ,والكفاءة الذاتية ,وسلوك الرعاية الذاتية ووقوع إصابة الضغط .كانت إصابة الضغط
الوحيدة التي حدثت في هذه الدراسة في المجموعة الضابطة (ع =  .)0.489أظهرت كلتا المجموعتين تحسينات ذات داللة إحصائية بمرور الوقت للمعرفة والفعالية الذاتية والرعاية
الذاتية .كانت التحسينات أكبر في مجموعة التدخل مقارنة بمجموعة التحكم للمعرفة ( 1.61 ± 18.83مقابل  ,2.50 ± 15.78ع =  ,)0.004الكفاءة الذاتية ( 3.37 ± 45.21مقابل
 ,4.58 ± 41.78ف < )0.001وسلوك الرعاية الذاتية ( 5.21 ± 92.29مقابل  ,12.81 ± 77.1الضغط < 0.001) .36كانت مدة المتابعة ثمانية أسابيع فقط ؛ لذلك ,فإن استدامة
التحسينات غير واضحة ,ولم يتم اإلبالغ عن محتوى محدد للبرنامج (المستوى .)1
شهر في إثبات التحسينات المستدامة في معدالت إصابات الضغط المرتبطة ببرنامج مهارات أسلوب الحياة متعدد األوجه .في تجربة
ومع ذلك ,فشلت دراسة أطول أجريت على مدار ً 24ا
فردا بشكل عشوائي
أجريت على أفراد مجتمعيين مصابين بإصابات النخاع الشوكي والذين عانوا من إصابة ضغط بسمك كامل في السنوات الخمس السابقة (ن =  ,)170تم اختيار ً 12

لتلقي إما برنامج مهارات نمط الحياة متعدد األوجه أو الرعاية المعتادة (زيارات العيادة للبشرة الفحوصات) .استند التدخل إلى إرشادات إكلينيكية وتألف من ست وحدات تضمنت المعرفة
العامة ومهارات أسلوب الحياة والتمارين واألنشطة وتكييف المعلومات مع ظروف الفرد .تم تسليم التدخل من قبل المهنيين الصحيين في منزل الفرد على مدى ستة أشهر ,مع مرحلة
شهر من المتابعة ,لم يكن هناك فرق كبير في المعدل السنوي إلصابات الضغط من الفئة
مدببا .كما تم تقديم الدعم عبر الهاتف .في آخر ً 24ا
إضافية مدتها ستة أشهر كان التدخل فيها ً

 /المرحلة الثالثة أو الرابعة بين مجموعات التدخل ومجموعات المراقبة ( 0.44مقابل  ,0.39نسبة المعدل  ٪95 ,1.14المجال العددي للثقة  .72إلى  ,1.82ص>  .)0.05شهد
المشاركون في كال المجموعتين تحسينات بمرور الوقت في مقاييس  ,HRQoLمع عدم وجود فروق كبيرة بين المجموعة .لم تكن هناك تحسينات واضحة لمقاييس معرفة إصابات
الضغط في أي من المجموعتين.)1 .
البرامج القائمة على الهاتف
تم استكشاف البرامج القائمة على الهاتف بمزيد من التفصيل في البحث ؛  42,51 41 37 13ومع ذلك ,فإن تأثيرها على منع إصابات الضغط غير قابل للقياس إلى حد كبير .النتائج
في البحث مختلطة ومحدودة بالجودة المنهجية لألدلة المتاحة والبرامج المتنوعة للغاية واإلعدادات الجغرافية التي تم تسليمها فيها.

في تجربة واحدة (العدد =  ,)158ثبت أن  42مقدمة لبرنامج اإلقالع عن التدخين لها تأثير إيجابي على التئام إصابة الضغط .تم إشراك األفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي
واصابات الضغط في االستشارات التي تضمنت استخدام ( As5أي اسأل ,تقديم المشورة ,التقييم ,المساعدة والترتيب) لتعزيز ودعم اإلقالع عن التدخين .تضمن هذا البرنامج التعليم
الفردي وتوفير المواد المكتوبة .توقف عدد أكبر من األفراد الذين تعرضوا للبرنامج عن التدخين في غضون ستة أشهر مقارنة بفوج لم يتلق البرنامج ( ٪44مقابل  ,٪21ضغط =
أيضا أن األفراد الذين توقفوا عن التدخين حققوا نتائج شفاء أعلى بشكل ملحوظ من الناحية اإلحصائية في ستة أشهر من حيث عدد إصابات الضغط التي تم
 .)0.03وأظهرت الدراسة ً

شفائها وتقليل حجم إصابة الضغط مقارن ًة بالمدخنين غير المدخنين والمستمرين .وقد تكون موثوقية التقرير الذاتي قد أثرت على النتائج (المستوى .)3

هوليهان وآخرون 37 )2013( .جربت برنامج دعم وتعليم آلي عبر الهاتف باالستجابة الصوتية لألفراد المصابين باصابات النخاع الشوكي .تلقى األفراد في مجموعة التدخل (ن = )71
التعليم والتدخالت السلوكية المعرفية والفحص واإلحاالت إلى المهنيين الصحيين .تلقت المجموعة الضابطة (ن =  )71رعاية معتادة تتكون من كتاب موارد تعليمية .بعد التحكم في عدد
خط األساس إلصابات الضغط والعمر والجنس ,لم يكن هناك فرق كبير بين المجموعة في ستة أشهر في انتشار إصابات الضغط .كانت هناك بعض الفوائد التي تم إثباتها لنتائج
أيضا أن الخدمة الفردية القائمة على الهاتف قد تحقق
االكتئاب ,والحظ الباحثون أن التدخل كان له وفورات محتملة في التكلفة ,على الرغم من عدم تقديم تحليل التكلفة .اقترح الباحثون ً

نجاحا أكبر (المستوى .)1
ً

ومع ذلك ,فإن البحث حول التعليم الفردي المستند إلى الهاتف وخدمات الدعم مختلط  13,41.رو ار وآخرون ( 13 )2017أجرى تجربة معشاة ذات شواهد (تجربة سريرية معشاة) لتقييم
برنامج متعدد األوجه قائم على الهاتف لألفراد الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي واصابات الضغط الذين يعيشون في المجتمع (ن =  .)120يتألف التدخل من كتيب مكتوب
أسبوعا واشراك العائالت في التعليم .تم تقديم المشورة بشأن المعدات والدعم النفسي
للوقاية من إصابات الضغط ,ومكالمات هاتفية فردية أسبوعية من أخصائي صحي لمدة 12
ً

انخفاضا أكبر
أسبوعا من المتابعة ,أظهرت مجموعة الدعم عبر الهاتف الفردية
والمساعدة لوضع أهداف أسبوعية عبر الهاتف .تلقت المجموعة الضابطة فقط التعليم المكتوب .في 12
ً
ً
أيضا عن ثقة أكبر في إدارة
بكثير في حجم إصابة الضغط (بين فرق المجموعة  2.3سم  ٪95 ,2المجال العددي للثقة  0.3-إلى  4.9؛ ع =  .)0.008أبلغت مجموعة التدخل ً

إصابة الضغط (المتوسط بين فرق المجموعة  1.7على مقياس من  10نقاط CI 1.0 ٪95 ,إلى  ,2.3الضغط < )0.001وتحسينات أكبر في  QoLالمقاسة على ( EQ-5Dبين -

فرق المجموعة  10.5على مقياس مكون من  100نقطة CI 4.5 ٪95 ,إلى  16.6؛ ضغط = ( ) 0.001المستوى .)1
ومع ذلك ,فإن  )Guihan et al. (2017فشل  41في إثبات الفوائد اإلضافية للمقابلة التحفيزية عبر الهاتف باإلضافة إلى مجموعة التدريب على المهارات (العدد =  )71مقارنة
بالتعليم المستند إلى الهاتف باإلضافة إلى التعليم الجماعي (العدد =  .)72في هذه الدراسة ,األفراد المصابون بإصابات النخاع الشوكي والفئة  /المرحلة الثالثة أو إصابات الضغط
الحالية تم اختيارهم بصورة عشوائية إلحدى المجموعتين ,وكالهما تلقى ما ال يقل عن أربعة مكالمات دعم على مدى ستة أشهر .على مدى ستة أشهر ,لم تظهر أي من المجموعتين
أيضا فرق كبير بين المجموعة بالنسبة المئوية لسلوكيات الرعاية الذاتية التي يتم إجراؤها (يعني ± ٪85.0
زيادة كبيرة في تنفيذ سلوكيات الرعاية الذاتية (ع =  .)0.45لم يكن هناك ً
 ٪15.2مقابل  ,٪14.6 ± ٪83.0ضغط =  .) 0.41لم يكن االختالف عند ستة أشهر في إصابات الضغط الموصوفة بأنها ساءت ذا داللة إحصائية (ع = ( 41 )0.86المستوى

.)1
 .Guihan et alأبلغ ( 41 )2017عن جدوى عالية لكال التدخلين المذكورين أعاله (تم إجراء أكثر من  ٪80من مكالمات الدعم في مجموعتي الدراسة) .ومع ذلك ,كان هناك انخفاض
في مشاركة المشاركين في المكالمات في كال المجموعتين .في المقابالت التحفيزية عبر الهاتف باإلضافة إلى مجموعة التدريب على المهارات ,شارك  ٪36من المشاركين في جميع
مكالمات الدعم مقارنة بـ  ٪22في المجموعة المقارنة (ضغط = ( 0.07) 41المستوى  .)1هذا يتناقض مع النتائج التي توصل إليها هوليهان وآخرون 37 ,)2013( .من الذين أفادوا
أن  ٪ 78من المشاركين الذين يتلقون تعليمهم اآللي القائم على الهاتف وتدخل الدعم التزموا بالتدخل (المستوى  .)1أفاد تحليل ثانوي  38لتجربة هوليهان ( 37 )2013عن مستويات
عالية من الرضا عن خدمة الهاتف اآللي ,حيث صنف  ٪70من المشاركين التدخل على أنه "األكثر فائدة" .صنف أقل من  ٪10من المشاركين المقارنة ,وهي مورد تعليمي مكتوب,
على أنها مفيدة ( 38المستوى  .)1في تجربة معشاة ذات شواهد تجريبية (العدد =  ,)30حسين وآخرون )2017( .استكشفت  51جدوى تقديم التعليم عبر الهاتف والدعم من قبل
ممكنا لتقديمه لألفراد المصابين بإصابات النخاع الشوكي في بنغالديش ,حيث
شهر .اعتبر الباحثون أن التدخل كان
شهر ,تليها شهرية لمدة ً 12ا
أخصائي صحي كل أسبوعين لمدة ً 12ا
ً
أجريت  ٪87من مكالمات الدعم و  ٪100من الزيارات المنزلية في هذه الدراسة (المستوى .)1

أيضا في منع إصابات الضغط المكتسبة من المرفق .يوصى بإشراك المريض
إن إشراك المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين في برامج تحسين الجودة داخل المرافق مهم ً

في برامج تحسين الجودة متعددة الجوانب والقائمة على المرافق في هذا الدليل اإلرشادي وتتم مناقشته في الفصل التوجيهي "تنفيذ أفضل الممارسات في اإلعدادات السريرية".
محتوى تعليمي للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين

لم يكن هناك دليل على أن البرامج التعليمية ذات المحتوى المختلف بشكل واضح تمت مقارنتها .ذكرت دراسات قليلة محتوى برامجهم بالتفصيل .المواضيع التي تم تضمينها في التدخالت
التعليمية المذكورة في األدبيات شملت12,13,17,18,40,52 :



مسببات إصابات الضغط ,بما في ذلك تشريح الجلد وكيفية تشكل إصابات الضغط



التغذية وخيارات النظام الغذائي الصحي



خيارات نمط الحياة الصحي (مثل تعاطي الكحول والتبغ)



إدارة النظافة والتحكم



استراتيجيات إعادة توزيع الضغط للجلوس والكذب



فحص الجلد والعناية بالبشرة



العناية بالجروح



تمرين (مناسب لالعتالالت المشتركة)



استخدام الكراسي المتحركة



استخدام الوسائد والمراتب



صيانة المعدات



المالبس واألحذية المناسبة



مهارات أسلوب الحياة (مثل اإلدارة المالية)



المناصرة والمساعدة الذاتية وتخطيط الحياة واألهداف



الدعم االجتماعي واستراتيجيات المواجهة.

المسح الدولي الحتياجات تثقيف المستهلك المريض
مستجيبا (ن = 383
كجزء من تطوير هذا الدليل اإلرشادي ,تم إجراء مسح دولي للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين لتحديد مجاالت الحاجة التعليمية .من بين 1,233
ً

موضوعا للتثقيف حول إصابات الضغط على أنها
فردا يعانون من إصابات ضغط أو معرضون لخطر اإلصابة بها ؛ ن =  850يهتمون بمثل هذا الفرد) ,صنف أكثر من 14 ٪80
ً
ً
جدا لتلقي معلومات عن رعايتهم (انظر الجدول  .)26.4تشير هذه النتائج إلى أن األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط أو المعرضين لخطر اإلصابة به يضعون
مهمة أو مهمة ً

أولوية عالية على التعليم ويأخذون في االعتبار مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإصابات الضغط لتكون ذات صلة باحتياجاتهم التعليمية .ومع ذلك ,كان المشاركون يختارون بأنفسهم
عاما ويقيمون في دول آسيوية
وقد يكون لديهم اهتمام كبير بالتعليم .كان معظم المشاركين الذين عانوا أو كانوا معرضين لخطر اإلصابة بالضغط ( )٪63تقل أعمارهم عن ً 50
( ,)٪90.86وهو ما قد ال يمثل الفرد العادي المصاب بإصابات الضغط .ومع ذلك ,اقترح التمثيل من مجموعة واسعة من البلدان (العدد =  )16أن المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية
غير الرسميين في جميع أنحاء العالم يعطون أولوية مماثلة لتلقي التثقيف بشأن الوقاية من إصابات الضغط والعالج (المستوى .)5
الجدول  :26.4تصنيف المستهلك المريض ألهمية موضوعات تعليم إصابات الضغط (العدد = 5354 )383
ال يوجد رد ()٪

غير مهم على اإلطالق ()٪

غير مهم ()٪

محايد ()٪

مهم ()٪

مهم جدا ()٪

كيف تحدث إصابة الضغط

9.66

6.53

1.31

5.48

33.42

43.60

عوامل الخطر

9.92

6.27

0.26

6.53

32.11

44.91

تخطط المستشفى لمنع إصابات الضغط

10.44

5.48

0.78

4.44

33.68

45.17

علم مقدمو الرعاية بإصابات الضغط

9.66

5.48

0.78

1.57

35.25

47.26

أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات

12.27

5.74

1.57

8.88

35.77

35.77

الحمية

10.44

5.48

1.57

10.70

33.94

37.86

أسرة وكراسي

12.01

5.22

2.87

11.23

35.25

33.42

التمركز

9.92

5.74

2.09

6.01

32.90

43.34

أجهزة طبية

15.14

6.79

2.09

9.14

32.38

34.46

تقييم الجلد  /فحوصات الجلد

11.75

5.22

1.57

8.88

33.42

39.16

العناية بالبشرة

12.01

4.96

0.52

3.13

31.33

48.04

المرضى الساكنون

9.40

5.74

1.31

3.66

30.03

49.87

كيفية المساعدة في التئام إصابات الضغط

11.75

5.22

0.52

4.96

32.11

45.43

تقييم إصابات الضغط

11.23

4.96

1.31

6.27

34.46

41.78

الضمادات

13.05

5.48

0.78

8.62

31.85

40.21

42.30

32.11

7.57

0.52

6.27

11.23
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مؤشرات الجودة لهذا الدليل اإلرشادي

المقدمة
تُستخدم مؤشرات الجودة عبر الرعاية الصحية لتقييم وقياس وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمستهلكين المرضى وعائالتهم  1,2.مؤشرات الجودة المقدمة في هذا القسم من الدليل
هي أمثلة تهدف إلى مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على تنفيذ ورصد االستراتيجيات الموصى بها في هذا الدليل اإلرشادي السريري للوقاية من إصابات الضغط وعالجها .تم

تطوير مؤشرات الجودة لتعكس التوصيات وأفضل الممارسات الحالية الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي السريري .ال ُيقصد من المؤشرات أن تكون إلزامية أو أن تحل محل
مؤشرات الجودة األخرى الشائعة االستخدام .قد تستخدم مؤسسات الرعاية الصحية التي تختار استخدام مؤشرات الجودة الخاصة بالمبادئ التوجيهية هذه بمفردها أو باإلضافة إلى
مؤشرات الجودة المحلية أو الوطنية أو الدولية األخرى.
التحسين المستمر للجودة هو عملية تضمن من خاللها مؤسسات الرعاية الصحية التحسين المنتظم والمتعمد للخدمات المقدمة إلى المستهلكين .تم تطوير المبادئ التوجيهية السريرية
أمانا إلدارة الحاالت السريرية .يقدمون توصيات بشأن الرعاية التي يمكن أن يستخدمها الطبيب ومؤسسة الرعاية
لتحسين جودة الرعاية من خالل تعزيز التدخالت األكثر فعالية و ً
وموفر للموارد الستنباط
ًا
ومناسبا
فعاال
نهجا ً
ً
الصحية لتقديم رعاية جيدةً ,
جنبا إلى جنب مع الحكم السريري ورغبات المستهلك الشخصية لذلك ,يعد استخدام اإلرشادات السريرية ً

مؤشرات الجودة

الكتساب نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت جودة الرعاية المقدمة تعكس أفضل الممارسات الموضحة في هذا الدليل اإلكلينيكي وتعالج بشكل فعال احتياجات رعاية الفرد ,يلزم وجود
شكل من أشكال التقييم .يتم تطوير مؤشرات الجودة كمقياس للرعاية لمراقبة الجودة وبدء التحسينات المستقبلية.
مؤشرات الجودة
تقيس مؤشرات الجودة مجموعة من المؤشرات المختلفة لجودة الرعاية المقدمة داخل المنظمة .إحدى الطرق التي يمكن من خاللها تمييز مؤشرات الجودة هي المؤشرات الداخلية أو
الخارجية .يتم استخدام مؤشرات الجودة الداخلية من قبل مقدمي الرعاية الصحية لمراقبة وتحسين نتائج عمليات الرعاية الخاصة بهم .يمكن للمهنيين والمديرين الصحيين استخدام
هذه البيانات للتحقيق في مكان تكمن المشاكل المحتملة ,وكيف يمكن التعامل معها .على أساس هذه التحليالت ,يمكن إعادة تصميم عمليات الرعاية ,ويمكن بعد ذلك استخدام
المؤشرات لرصد تأثير مبادرات التحسين هذه .قد يتم الحفاظ على سرية التقدم نحو تلبية مؤشرات الجودة الداخلية ,أو استخدامها للمقارنة مع المنظمات األخرى .في المقابل ,يتم
استخدام المؤشرات الخارجية من قبل مختلف أصحاب المصلحة (على سبيل المثال ,الحكومات والجهات المعتمدة ومنظمات المستهلكين) لتقييم جودة الرعاية وفعالية التكلفة .تقدم
غالبا ما تكون مؤشرات الجودة
مقارنة النتائج بين المنظمات مؤش اًر لألداء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي ,وتشير إلى كيفية قيام المنظمة بمقارنة األداء مع اآلخرينً .
الخارجية متاحة للجمهور.

يتم تقديم مؤشرات الجودة في هذا الفصل باستخدام التصنيف المقبول اآلن بشكل عام الذي طوره  Donabedian (1988) 3والذي يتعلق بنوع تقديم الرعاية الذي يتناوله مؤشر
معين :الهيكل أو العملية أو النتيجة .ترتبط مؤشرات الهيكل بخصائص مكان الرعاية ,بما في ذلك الهيكل التنظيمي والموارد المادية (مثل البيئة والتكنولوجيا واألدوات) والموارد
غالبا ما توفر هذه السمات أو الخصائص لإلعداد السريري نظرة ثاقبة الستدامة مبادرات تحسين الجودة .مؤشرات العملية تقيس األنشطة والمهام المطلوبة لتنفيذ رعاية
البشريةً .
المرضى على مستوى الرعاية (مثل اإلجراءات السريرية وطرق التوثيق واستخدام األدوات السريرية) .تصف مؤشرات النتائج تأثيرات الرعاية الصحية على مستوى المريض الفردي
(على سبيل المثال ,القياس ,واالنتشار ,والوقوع)34 .

بناء على التوصيات وبيانات الممارسة الجيدة في هذا الدليل اإلرشادي
الشكل  :27.1مؤشرات الجودة ( )QIإلصابات الضغط ً
مؤشرات الجودة الهيكلية
مؤشر الجودة 1

خطة لتقييم خصائص القوى العاملة المناسبة للموظفين

مؤشرات جودة العملية
مؤشر الجودة 9

(على سبيل المثال ,مستويات التوظيف ومزيج المهارات)
لضمان توفير رعاية جيدة.

مؤشرات جودة النتائج
يتم تقييم خطر إصابة كل فرد بالضغط في أقرب وقت
ممكن بعد القبول  /النقل وبشكل دوري بعد ذلك ويتم

مؤشر الجودة 2

ومصمما ومتعدد األوجه
منظما
نامجا
تمتلك المنظمة بر ً
ً
ً
لتحسين جودة إصابات الضغط.

مؤشر الجودة 10

مؤشر الجودة 3

لدى المنظمة سياسات واجراءات بشأن الوقاية من

مؤشر الجودة 11

يتم توثيق وتنفيذ خطة الوقاية الفردية القائمة على

ويتم توثيق التقييم في السجل الطبي.

الحالية الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي.

مؤشر الجودة 4
مؤشر الجودة 5

منتظما في الوقاية من
تثقيفا
يتلقى المهنيون الصحيون ً
ً
إصابات الضغط وعالجها.
تشارك إدارة المنظمة والمهنيون الصحيون والمرضى

ومقدمو الرعاية في اإلشراف على وتنفيذ برنامج الوقاية

المخاطر للوقاية من إصابات الضغط وتعديلها استجاب ًة
للتغيير في حالة الخطر لكل فرد يعاني من إصابات

الضغط أو خطر اإلصابة به.

مؤشر الجودة 12

تم توثيق تقييم الفرد لألفراد الذين يعانون من إصابات
الضغط.

مؤشر الجودة 13

يتم تقييم إصابات الضغط ,ويتم توثيق النتائج أسبوعي ًا

على األقل لرصد التقدم نحو الشفاء.

من إصابات الضغط.
مؤشر الجودة 6

يتناول برنامج تحسين الجودة توافر وجودة المعدات ذات

مؤشر الجودة 14

الصلة بإصابات الضغط ومعايير استخدامها.

تتوفر خطة عالج فردية وهدفها لكل فرد يعاني من
إصابة ضغط.

مؤشر الجودة 7

توفر المنظمة أدوات دعم القرار السريري لدعم الوقاية من

مؤشر الجودة 15

كل فرد يعاني من إصابة ضغط لديه تقييم شامل موثق

مؤشر الجودة 8

يتوفر أخصائي صحي متخصص لدعم الوقاية من

مؤشر الجودة 16

يخضع كل فرد معرض لخطر اإلصابة بالضغط لفحص

إصابات الضغط وعالجها.
إصابات الضغط وعالجها.

محددة مع إصابة ضغط (انتشار نقطة(

توثيق التقييم في السجل الطبي.

تلقى كل فرد تقييماً شامالً للجلد في أقرب وقت ممكن
بعد القبول  /النقل وبشكل دوري بعد ذلك كما هو محدد

إصابات الضغط وعالجها والتي تعكس أفضل الممارسات

مؤشر الجودة 19

لأللم وخطة عالج األلم عند االقتضاء.

غذائي ,وعند االقتضاء ,يتم إجراء تقييم غذائي شامل,
ويتم توثيق خطة رعاية التغذية.

مؤشر الجودة 71

يتلقى كل فرد يعاني من إصابات الضغط أو يتعرض
لخطر اإلصابة به (و  /أو مقدم الرعاية غير الرسمي)
معلومات حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها,

والتدريب على مهارات الرعاية الذاتية والدعم النفسي

واالجتماعي.
مؤشر الجودة 18

يتم إجراء قياس معدالت إصابة الضغط بانتظام وابالغ
أصحاب المصلحة.

النسبة المئوية لألفراد داخل المنشأة في نقطة زمنية

مؤشر الجودة 20

النسبة المئوية لألفراد الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط

عند القبول والذين أصيبوا بإصابة ضغط أثناء إقامتهم
في المنشأة (المعدل المكتسب من المنشأة)

مؤشرات الجودة
مؤشر الجودة  :1خطة لتقييم خصائص القوى العاملة المناسبة للموظفين (على سبيل المثال ,مستويات التوظيف ومزيج المهارات) لضمان توفير رعاية جيدة.
الوصف:

لدى المنظمة خطة لضمان مستويات التوظيف المناسبة ومزيج مهارات الموظفين الذي يعكس أفضل الممارسات الحالية.

السؤال:

هل لدى المنظمة خطة لمستويات التوظيف المناسبة ومزيج المهارات الذي يعكس أفضل الممارسات الحالية؟

التعريفات:

يجب أن تعكس خطة القوى العاملة للموظفين في المنظمة أفضل الممارسات الحالية لضمان جودة الرعاية المقدمة.

المصدر:

منظمة.

مستوى القياس:

التنظيمية.

المنطق:

تضمن الخطة التي تعكس مستويات القوى العاملة القائمة على األدلة ومزيج المهارات وجود قوة عاملة كافية من موظفي الرعاية المدربين تدريباً مالئماً

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.1

للوقاية من إصابات الضغط وعالجها وفقاً ألفضل األدلة المتاحة.

مؤشر الجودة  :2لدى المنظمة برنامج منظم ومتعدد األوجه لتحسين جودة إصابات الضغط.
الوصف:

ومصمما ومتعدد األوجه لتحسين جودة إصابات الضغط.
منظما
نامجا
تمتلك المنظمة بر ً
ً
ً
هل لدى المنظمة برنامج مخصص متعدد األوجه (على سبيل المثال ,حزمة) ,برنامج لتحسين جودة إصابات الضغط؟

التعريفات:

يشتمل برنامج تحسين جودة إصابات الضغط في المنظمة على حزمة منظمة ومتعددة الجوانب من استراتيجيات  /تدخالت الوقاية التي تلبي االحتياجات

السؤال:

المحددة ألصحاب المصلحة في المنشأة.
المصدر:

منظمة.

مستوى القياس:

التنظيمية.

المنطق:

برنامج الوقاية من إصابات الضغط الذي يعكس االستراتيجيات القائمة على األدلة لتلبية االحتياجات المحددة ألصحاب المصلحة في المنشأة لمنع إصابات

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.5

وفقا ألفضل األدلة المتاحة.
الضغط وعالجها ً

مؤشر الجودة  :3لدى المنظمة سياسات واجراءات للوقاية من إصابات الضغط وعالجها والتي تعكس أفضل الممارسات الحالية الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي.
الوصف:

لدى المنظمة سياسات واجراءات تحكم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها والتي تعكس أفضل الممارسات الحالية وذات الصلة باإلعداد السريري.

السؤال:

هل لدى المنظمة سياسة  /بروتوكول يحكم الوقاية والعالج من إصابات الضغط التي تعكس أفضل الممارسات الحالية؟

التعريفات:

يجب أن تعكس سياسات واجراءات المنظمة التي تحكم الوقاية والعالج من إصابات الضغط أفضل الممارسات الحالية الموضحة في هذا الدليل اإلرشادي

المصدر:

منظمة.

الدولي والمتطلبات المحلية ذات الصلة.

مستوى القياس:

التنظيمية.

المنطق:

السياسات واإلجراءات التي تعكس أفضل الممارسات الحالية في الوقاية والعالج من إصابات الضغط تحدد التدخالت للوقاية من إصابات الضغط وعالجها

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.7

وفقا ألفضل األدلة المتاحة.
وتعزز تقديم الرعاية ً

مؤشر الجودة  :4يتلقى المهنيون الصحيون
منتظما في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
تعليما
ً
ً
الوصف:
السؤال:

يجب أن تكون معرفة ومهارات المهنيين الصحيين فيما يتعلق بالوقاية من إصابات الضغط وعالجها حديثة .يمكن تحقيق ذلك من خالل توفير الوصول
المنتظم إلى التعليم اإللزامي القائم على األدلة.

هل حضر جميع المهنيين الصحيين تدر ًيبا حديثًا قائم على األدلة في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟

التعريفات:

يشير التعليم والتدريب إلى التثقيف المسند باألدلة في إصابات الضغط.

المصدر:

تقويم التدريب  /السجالت المهنية الصحية.

مستوى القياس:

التنظيمية و  /أو اإلدارات.

المنطق:

إن تلقي التعليم اإللزامي على أساس منتظم يعزز المعرفة القائمة على األدلة وتقديم الرعاية.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .21.2

مؤشر الجودة  :5تشارك إدارة المنظمة والمهنيون الصحيون والمرضى ومقدمو الرعاية في اإلشراف على وتنفيذ برنامج الوقاية من إصابات الضغط.
الوصف:

تشارك اإلدارة والمهنيون الصحيون والمرضى ومقدمو الرعاية في اإلشراف على وتنفيذ برنامج الوقاية من إصابات الضغط.

السؤال:

هل تشارك اإلدارة والمهنيون الصحيون والمرضى ومقدمو الرعاية في اإلشراف على برنامج الوقاية من إصابات الضغط وتنفيذه؟

التعريفات:

تشارك اإلدارة والمهنيون الصحيون والمرضى ومقدمو الرعاية في التطوير واإلشراف على وتنفيذ برنامج الوقاية من إصابات الضغط.

المصدر:

المنظمة أو القسم.

مستوى القياس:

التنظيمية و  /أو اإلدارات.

المنطق:

تعمل مشاركة اإلدارة وموظفي الرعاية متعددة التخصصات والمرضى  /مقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على تعزيز عملية صنع القرار الجماعي
والرعاية التي تركز على المريض وتحسين الجودة بنجاح.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.6

مؤشر الجودة  :6يتناول برنامج تحسين الجودة توافر وجودة المعدات ذات الصلة بإصابات الضغط ومعايير استخدامها.
الوصف:

يجب أن يتوفر بروتوكول لضمان توافر وتخصيص المعدات المرتبطة بإصابات الضغط (على سبيل المثال ,أسطح دعم إعادة توزيع الضغط) ذات الجودة

التعريفات:

تشمل المعدات المتعلقة بإصابات الضغط المعدات الوقائية (على سبيل المثال ,أسطح دعم إعادة توزيع الضغط ,وأجهزة إعادة التموضع ومستلزمات العناية

السؤال:

المصدر:

بناء على إرشادات أو الئحة أو معيار وطني أو دولي.
المناسبة ً
هل بروتوكول لضمان توافر وتخصيص المعدات ذات الصلة بإصابات الضغط على أساس مبادئ توجيهية وطنية أو دولية أو الئحة أو معيار متاح؟

بناء على معايير المعدات ذات الصلة وبروتوكوالت االختبار.
بالجروح) ذات الجودة المناسبة الستخدامها ً
نظام ضبط وترتيب الوثائق.

مستوى القياس:

إداري.

المنطق:

سيؤدي تنفيذ برنامج تحسين الجودة إلى دعم اتخاذ القرار المتعلق باستخدام المعدات المرتبطة بإصابات الضغط ,وسيتم توفير المعدات ذات الجودة المناسبة
في الوقت المناسب لتمكين تقديم رعاية جيدة.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.4

مؤشر الجودة  :7توفر المنظمة أدوات دعم القرار السريري لدعم الوقاية من إصابات الضغط.
الوصف:

أدوات دعم القرار السريري لتوجيه الوقاية من إصابات الضغط متاحة لموظفي الرعاية الصحية.

السؤال:

هل أدوات دعم القرار السريري لتوجيه الوقاية من إصابات الضغط متاحة لموظفي الرعاية الصحية؟

التعريفات:

قد تتضمن أدوات دعم القرار السريري التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ,وبروتوكوالت دعم قرار تقييم المخاطر ,وخوارزميات الدعم السطحي,

المصدر:

نظام ضبط وترتيب الوثائق.

واألدوات األخرى القائمة على التكنولوجيا المدمجة في السجل الصحي اإللكتروني.

مستوى القياس:

إداري.

المنطق:

إن توافر أدوات دعم القرار السريري سيوجه عملية صنع القرار المتعلقة بأفضل ممارسات الوقاية من إصابات الضغط.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.8

مؤشر الجودة  :8يتوفر أخصائي صحي متخصص لدعم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.
الوصف:

يتوفر أخصائي صحي متخصص (أي قائد سريري خبير في الجروح) لدعم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.

السؤال:

هل يوجد اختصاصي صحي متخصص (أي خبير سريري في الجروح) متاح لدعم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها؟

التعريفات:

تحديد وتفويض قائد سريري خبير للجروح لقيادة ودعم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها.

المصدر:

منظمة.

مستوى القياس:

التنظيمية.

المنطق:

لقد ثبت أن توافر قائد سريري خبير في الجروح هو عنصر أساسي في التنفيذ الناجح للوقاية من إصابات الضغط وعالجها.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .20.9

مؤشرات جودة العملية
مؤشر الجودة  :9يتم تقييم كل فرد لمعرفة مخاطر إصابة الضغط في أقرب وقت ممكن بعد القبول  /النقل وبشكل دوري بعد ذلك ويتم توثيق التقييم في السجل الطبي.
الوصف:

يتم توثيق النسبة المئوية لألفراد الذين تم تقييمهم لخطر اإلصابة بإصابة ضغط في أقرب وقت ممكن بعد القبول أو النقل إلى خدمة الرعاية الصحية وبشكل

البسط:

عدد األفراد الذين يتم تقييم وتوثيق خطر اإلصابة بإصابة ضغط في أقرب وقت ممكن (أي االتصال األول مع أخصائي صحي ,أو في الزيارة األولى لمن

المقام:

جميع حاالت القبول لمدة  24ساعة على األقل.

التعريفات:

يتم تحديد مخاطر اإلصابة بالضغط باستخدام نهج منظم يتضمن تقييم العوامل الوبائية المتعددة التي تزيد من خطر تطور إصابة الضغط والحكم السريري.

معايير االشتمال:

جميع حاالت القبول لمدة  24ساعة على األقل.

المصدر:

سجالت طبية.

مستوى القياس:

دوري بعد ذلك باستخدام نهج منظم يأخذ في االعتبار عوامل الخطر الرئيسية ,وأداة تقييم مخاطر صالحة وموثوقة ,والحكم السريري و قابل للتكرار.
هم في رعاية المجتمع(

مريض.

المنطق:

تقييم مخاطر إصابة الضغط عند الدخول يسهل التطبيق (في الوقت المناسب) للتدابير الوقائية الفردية للحد من مخاطر إصابة الضغط.

األدلة المنطقية:

انظر التوصيات  1.21إلى .1.23

مؤشر الجودة  :10تلقى كل فرد تقييماً شامالً للجلد في أقرب وقت ممكن بعد الدخول  /النقل وبشكل دوري بعد ذلك كما هو محدد ويتم توثيق التقييم في السجل الطبي.
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد الذين يتم تقييم وتوثيق بشرتهم في أقرب وقت ممكن بعد القبول  /النقل إلى خدمة الرعاية الصحية وبشكل دوري بعد ذلك.

البسط:

عدد األفراد الذين يتم تقييم وتوثيق بشرتهم في أقرب وقت ممكن بعد الدخول (أي االتصال األول بأخصائي صحي للمرضى الداخليين ,أو في الزيارة األولى

المقام:

جميع حاالت القبول لمدة  24ساعة على األقل.

التعريفات:

مؤشر على مخاطر إصابة الضغط .يحدد تقييم شامل للجلد من الرأس إلى أخمص القدمين أي إصابات
ًا
توفر التعديالت التي أجريت على سالمة الجلد
ضغط حالية ويساهم في تقييم المخاطر.

معايير االشتمال:

جميع عمليات القبول ال تقل عن  24ساعة.

المصدر:

سجالت طبية.

لمن هم في رعاية المجتمع(

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يسهل تقييم الجلد عند الدخول التطبيق (في الوقت المناسب) الستراتيجيات الوقاية من إصابات الضغط والعناية المناسبة بالجروح ويساهم في تطوير خطة

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .2.1

فردية لمنع إصابات الضغط.

مؤشر الجودة  :11تم تطوير وتوثيق وتنفيذ خطة فردية قائمة على المخاطر للوقاية من إصابات الضغط استجابة للتغير في حالة الخطر لكل فرد معرض لخطر أو مصاب بإصابات
الضغط.
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط أو المصابين بها والذين تم تطوير وتوثيق وتنفيذ خطة فردية للوقاية من إصابات الضغط قائمة على

البسط:

عدد األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط أو المصابين بها والذين تم تطوير وتوثيق وتنفيذ خطة فردية للوقاية من إصابات الضغط قائمة على

المقام:

عدد األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط أو المصابين بها.

التعريفات:

يجب أن تراعي خطة الوقاية من إصابات الضغط الفردية القائمة على المخاطر ,على األقل ,عوامل خطر إصابة الضغط الخاصة بالفرد ,والتغذية ,واعادة

المخاطر .يجب تعديل الخطة مع تفاقم حالة الخطر أو تحسنها.

المخاطر.

الوضع ,وأسطح دعم إعادة توزيع الضغط ,والعناية الموضعية بالبشرة .يجب أن تكون الخطة متسقة مع أهداف الفرد ورغباته .يجب شرح مخاطر وفوائد

الوقاية من إصابات الضغط للفرد و  /أو األسرة حتى يمكن اتخاذ ق اررات مستنيرة.
معايير االشتمال:
المصدر:

متسقا للرعاية الوقائية.
ًا
فضا
مستنير ً
يتم استبعاد األفراد الذين وثقوا ر ً
سجالت طبية.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

إن تطوير وتنفيذ تدابير وقائية فردية يقلل من خطر اإلصابة بإصابة ضغط جديدة.

األدلة المنطقية:

فصل فصول المبادئ التوجيهية العناية الوقائية بالبشرة ,والتغذية في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ,وأسطح الدعم واعادة
انظر التوصية  .1.24تُ ّ
الوضع والتعبئة المبكرة ,بالتفصيل المكونات المناسبة لخطة الوقاية من إصابات الضغط القائمة على المخاطر.

مؤشر الجودة  :12تم توثيق تقييم الفرد لألفراد المصابين بإصابة ضغط.
الوصف:

نسبة األفراد المصابين بإصابة ضغط والذين يوجد لهم تقييم شامل موثق.

البسط:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط والذين يوجد لهم تقييم شامل موثق.

المقام:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط.

التعريفات:

يجب أن يفي التقييم الشامل بالمعايير الموضحة في التوصية  10.1في هذا الدليل اإلرشادي.

معايير االشتمال:

األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط.

المصدر:

سجالت طبية.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يوفر التقييم الشامل معلومات عن الخصائص الفردية (على سبيل المثال ,الحالة البدنية والتغذية والتاريخ الطبي  /االجتماعي والقيم وأهداف الرعاية واأللم
والقدرة الوظيفية ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة ] [HRQoLومهارات الرعاية الذاتية والقدرة على االلتزام خطة الوقاية  /العالج) وتوافر الموارد والدعم الذي

يؤثر على الحالة الصحية للفرد وقدرته على الشفاء .هذا يدعم تطوير خطة عالج فردية تلبي أهداف الفرد.
األدلة المنطقية:

انظر التوصية .10.1

مؤشر الجودة  :13يتم تقييم إصابات الضغط وتوثيق النتائج مرة واحدة على األقل في األسبوع لمراقبة التقدم نحو الشفاء.
الوصف:
البسط:

النسبة المئوية لألفراد المصابين بالضغط والذين لديهم تقييم موثق للجرح في سجلهم مرة واحدة على األقل في األسبوع.

عدد األفراد الذين يعانون من إصابة ضغط ولديهم تقييم موثق للجرح في سجلهم مرة واحدة على األقل في األسبوع.

المقام:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط.

التعريفات:

يتكون تقييم إصابة الضغط من:


تقييم خصائص إصابة الضغط على النحو المبين في التوصية  10.4إلى 10.6



طريقة موحدة ومتسقة لقياس حجم إصابة الضغط ومساحة السطح لتسهيل المراقبة الهادفة للشفاء من إصابة الضغط بمرور الوقت



استخدام أداة تقييم إصابة الضغط التي تم اختبارها للتأكد من صحتها وموثوقيتها.

معايير االشتمال:

األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط.

المصدر:

سجالت طبية.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يحدد تقييم الشفاء ما إذا كان العالج يؤدي إلى النتيجة السريرية المرغوبة .إذا لم يكن األمر كذلك ,أعد تقييم الفرد واصابة الضغط وخطة الرعاية كل
أسبوعين.

األدلة المنطقية:

انظر التوصيات  10.4إلى .10.7

مؤشر الجودة  :14تتوفر خطة عالج فردية وهدفها لكل فرد يعاني من إصابة ضغط.
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط والذين تم توثيق خطة عالج فردية وهدفها.

البسط:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط والذين تم توثيق خطة عالج فردية لهم.

المقام:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط.

التعريفات:

يجب تطوير خطة العالج باستخدام نهج متعدد التخصصات ويجب أن تشمل عالج إصابة الضغط والتغذية وادارة األلم وتخفيف الضغط واعادة التوزيع

معايير االشتمال:

األفراد المصابون بالضغط.

المصدر:

سجالت طبية.

والتعليم .يجب أن تكون أهداف العالج متسقة مع قيم المريض وأهدافه.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يسمح تطوير خطط العالج الفردية بالعالج المستند إلى األدلة للفرد واصابة الضغط ,مما يدعم التقييم المستمر لفعالية التدخل.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية .10.2

مؤشر الجودة  :15كل فرد يعاني من إصابة ضغط لديه تقييم شامل موثق لأللم وخطة إدارة األلم عند االقتضاء.
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد الذين يعانون من إصابات الضغط والذين تم توثيق تقييم األلم لديهم وخطة اإلدارة.

البسط:

عدد األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط والذين تم توثيق تقييم األلم لديهم وخطة اإلدارة.

المقام:

عدد األفراد المصابين بإصابة ضغط.

التعريفات:

يتم إجراء تقييم لأللم باستخدام مقياس صالح وموثوق مناسب يأخذ في االعتبار التعبير غير اللفظي عن األلم .يتم تطوير وتوثيق خطة العالج القائمة على

معايير االشتمال:

األفراد المصابون بالضغط.

المصدر:

سجالت طبية.

األدلة لألفراد الذين يعانون من األلم.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

تطوير خطة فردية للتحكم في األلم يعزز الراحة وجودة الحياة.

األدلة المنطقية:

انظر التوصيات  11.1إلى .11.6

غذائيا ,وعند االقتضاء ,يتم إجراء تقييم غذائي شامل ,ويتم توثيق خطة رعاية التغذية.
فحصا
ً
مؤشر الجودة  :16يتلقى كل فرد معرض لخطر اإلصابة بالضغط ً
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد المعرضين لخطر متزايد من إصابات الضغط والذين يخضعون لفحص غذائي واذا لزم األمر ,تقييم وخطة تغذية شاملة.

البسط:

وتقييما وخطة عالج حسب الحاجة(
فحصا
ً
غذائيا ( ً
عدد األفراد المعرضين لخطر متزايد من إصابات الضغط والذين تلقوا ً
عدد األفراد المعرضين لخطر متزايد لإلصابة بالضغط.

معايير االشتمال:

األفراد المعرضون لخطر متزايد من إصابات الضغط.

المصدر:

سجالت طبية.

المقام:

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يؤدي الفحص الغذائي لألشخاص المعرضين لخطر إصابات الضغط إلى التعرف بشكل أسرع على األفراد المصابين بسوء التغذية أو المعرضين لخطر
اإلصابة به والذين يحتاجون إلى تقييم شامل .يرتبط التقييم الغذائي بتنفيذ أسرع للتدخالت التغذوية وتقليل معدالت إصابة الضغط  /زيادة التئام إصابات
الضغط.

األدلة المنطقية:

انظر التغذية في قسم الوقاية من إصابات الضغط وعالجها في الدليل اإلرشادي.

مؤشر الجودة  :17يتلقى كل فرد يعاني من إصابات ضغط أو معرض لخطر اإلصابة به (و  /أو مقدم الرعاية غير الرسمي) معلومات حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها,
والتدريب على مهارات الرعاية الذاتية والدعم النفسي واالجتماعي.
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد المعرضين لخطر متزايد من إصابات الضغط (و  /أو مقدمي الرعاية) الذين تلقوا معلومات حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها,

البسط:

عدد األفراد المعرضين لخطر متزايد من إصابات الضغط (و  /أو مقدمي الرعاية) الذين تلقوا معلومات حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ,والتدريب

المقام:

عدد األفراد المعرضين لخطر متزايد لإلصابة بالضغط.

والتدريب على مهارات الرعاية الذاتية ,والدعم النفسي واالجتماعي.
على مهارات الرعاية الذاتية ,والدعم النفسي واالجتماعي.

معايير االشتمال:

األفراد المعرضون لخطر متزايد من إصابات الضغط.

المصدر:

السجالت الطبية و  /أو استشارة المريض.

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

إن تزويد األفراد المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط بإمكانية الوصول إلى التعليم القائم على األدلة يزيد المعرفة والمهارات ؛ الدافع لالنخراط

في الرعاية الذاتية ؛ ويعزز احتمالية تقديم الرعاية المناسبة .قد يتنوع تقديم التعليم (التنسيقات اللفظية أو المطبوعة أو اإللكترونية ,والمدة والشدة) .يعطي
المرضى ومقدمو الرعاية غير الرسميين لهم أولوية عالية للتعليم وينظرون في مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإصابات الضغط لتكون ذات صلة

باحتياجاتهم التعليمية.
األدلة المنطقية:

انظر التوصية .22.2

مؤشر الجودة  :18يتم إجراء قياس معدالت إصابة الضغط بانتظام وابالغ أصحاب المصلحة.
الوصف:

يتم إجراء طريقة صارمة ومتسقة لقياس معدالت إصابة الضغط بانتظام.

البسط:

عدد استطالعات جمع البيانات.

المقام:

عدد األشهر في السنة.

التعريفات:

يجب أن تشير دراسات االنتشار والوقوع بوضوح إلى تصميمها المنهجي .يجب استخدام منهجية صارمة وموحدة للسماح بتعديل المخاطر ووضع المعايير.

يجب إرسال النتائج إلى جميع أصحاب المصلحة باستخدام حلقات التغذية الراجعة .قد تختلف طريقة وتكرار رصد إصابات الضغط واإلبالغ عنها داخل
المنظمة .يمكن أن توفر أنظمة اإلبالغ عن األحداث ولوحات المعلومات المستندة إلى السجالت الصحية اإللكترونية المزيد من المالحظات الفورية .يتم

تشجيع بعض التقييم لمعدالت إصابات الضغط على أساس شهري على األقل.
معايير االشتمال:

غير متاح

المصدر:

آليات اإلبالغ عن الجودة الداخلية والخارجية (أي المرفق أو بيانات القياس الوطنية) .سجالت اتصاالت المنشأة.

مستوى القياس:

منظمة.

المنطق:

توفر دراسات انتشار وحدوث إصابات الضغط بيانات قيمة لدفع تحسين الجودة وق اررات السياسة على المستوى الوطني وأجندات البحث على نطاق دولي.

األدلة المنطقية:

انظر التوصيتين  19.1و .20.12

مؤشرات جودة النتائج
مؤشر الجودة  :19النسبة المئوية لألفراد داخل المنشأة في نقطة زمنية محددة مع إصابة ضغط (انتشار نقطة).
الوصف:

نسبة المصابين بالضغط.

البسط:

عدد األفراد المصابين بالضغط في وقت معين.

المقام:

عدد األفراد في المنشأة في وقت معين.

التعريفات:

راجع فصل الدليل اإلرشادي تصنيف إصابات الضغط للتعرف على فئات  /مراحل إصابات الضغط.

معايير االشتمال:

يجب اإلبالغ عن االستثناءات بوضوح (على سبيل المثال ,أقسام محددة ,مثل المرضى الخارجيين أو جراحة اإلقامة القصيرة ,واألفراد الذين هم في إجازة من

المصدر:

تقييم األفراد باستخدام نظام تصنيف ثابت.

المرفق وقت المراجعة(

مستوى القياس:

مريض.

المنطق:

يعطي انتشار إصابات الضغط مؤش اًر عاماً على فعالية استراتيجيات الوقاية والعالج إلصابات الضغط وتقدير الموارد الالزمة لمعالجة إصابات الضغط.

األدلة المنطقية:

انظر التوصية  19.1وفصل المبادئ التوجيهية تصنيف إصابات الضغط .ارجع إلى فصل الدليل "قياس انتشار إصابات الضغط وحدوثها" للحصول على
اعتبارات منهجية إضافية.

مؤشر الجودة  :20النسبة المئوية لألفراد الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط عند الدخول والذين أصيبوا بإصابة ضغط أثناء إقامتهم في المنشأة (معدل الحصول على المرفق).
الوصف:

النسبة المئوية لألفراد الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط عند الدخول والذين أصيبوا بالضغط أثناء إقامتهم في المنشأة.

البسط:

عدد األفراد الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط عند الدخول والذين أصيبوا بالضغط أثناء إقامتهم في المنشأة.

المقام:

عدد األفراد الذين لم يتعرضوا إلصابة ضغط عند الدخول.

التعريفات:

راجع فصل الدليل اإلرشادي تصنيف إصابات الضغط للتعرف على فئات  /مراحل إصابات الضغط.

معايير االشتمال:

يجب اإلبالغ عن االستثناءات بوضوح (على سبيل المثال ,أقسام محددة).

المصدر:

تقييم األفراد باستخدام نظام تصنيف متسق إلصابة الضغط .يوفر التدقيق السريري مؤش اًر أكثر موثوقية لمعدالت إصابات الضغط المكتسبة من المرفق

مستوى القياس:

صبور.

المنطق:

مؤشر أوضح على فعالية التدابير الوقائية المستخدمة إلصابات الضغط.
ًا
توفر المعدالت المكتسبة من المرافق
انظر التوصية  19.1وفصل المبادئ التوجيهية تصنيف إصابات الضغط .ارجع إلى فصل الدليل "قياس انتشار إصابات الضغط وحدوثها" للحصول على

األدلة المنطقية:

مقارنة بمراجعة السجالت الطبية.

اعتبارات منهجية إضافية.

المراجع:
.1
.2

.3
.4

Kotter T, Blozik E, Scherer M. Methods for the guideline-based development of quality indicators--a systematic review. Implement Sci, 2012; 7: 21.
Becker M, Breuing J, Nothacker M, Deckert S, Steudtner M, Schmitt J, Neugebauer E, Pieper D. Guideline-based quality indicators—a systematic
comparison of German and international clinical practice guidelines: protocol for a systematic review. Systematic Reviews, 2018; 7(5): DOI
10.1186/s13643-017-0669-2.
Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? Journal of the American Medical Association, 1988; 26(12): 17431748.
Mainz J. Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. International Journal for Quality in Health Care, 2003; 15(6): 523-530.

احتياجات بحثية إضافية

المقدمة
سلط البحث في األدبيات التي تدعم تطوير هذا المبدأ التوجيهي الضوء على ندرة األبحاث التي تبحث في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها باستخدام تصاميم الدراسة ذات مخاطر
التحيز المنخفضة .كانت معظم األبحاث التي تم تقييمها في هذا المبدأ التوجيهي معرضة لخطر التحيز بدرجة متوسطة إلى عالية .توصي مجموعة الحوكمة التوجيهية بأن تعطي
األبحاث المستقبلية في مجال إصابات الضغط األولوية للمناطق المدرجة أدناه.
أولويات البحث في المستقبل
تحدد هذه القائمة أولويات البحث المستقبلي ,لكنها ليست قائمة أولويات.
طرق البحث


ينبغي اعتماد ُنهج معيارية لقياس انتشار ووقوع إصابات الضغط واإلبالغ عنها من أجل تسهيل المقارنة المعيارية الوطنية والدولية .راجع فصل المبادئ التوجيهية قياس
انتشار إصابات الضغط ووقوعها للحصول على توصيات بشأن مناهج قياس معدالت إصابة الضغط واإلبالغ عنها .يجب اعتماد مناهج موحدة لقياس الشفاء من إصابات
الضغط واإلبالغ عنها.



مطلوب تنفيذ متسق لتصميمات الدراسة والعمليات ذات مخاطر التحيز المنخفضة لتجارب التدخل ,بما في ذلك:



محاكمات تعمل بالطاقة بشكل صحيح.



استخدام التوزيع العشوائي الحقيقي ,حيثما كان ذلك مناسباً وممكناً.



التخصيص الخفي لمجموعات الدراسة.



تعمية ما يلي ,حيثما أمكن ذلك :المشاركون ومقدمو النتائج ومحللو البيانات لمجموعات الدراسة و  /أو قياس النتائج.



استخدام تحليل نية العالج.

مسببات إصابات الضغط


يتطلب مفهوم فشل الجلد مقابل إصابة الضغط مز ًيدا من التحقيق.



دور في تطور إصابات الضغط .ال تزال أهمية هذه القضايا وخصائص المناخ
تشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أن المناخ المحلي على جلد الفرد وسطح الدعم يلعبان ًا



على الرغم من وجود بعض األدلة على أن قوى القص العالية على سطح الجلد تسبب إصابات سطحية وأن الضغط المرتفع مسؤول عن الجروح الموجودة في طبقات

المحلي األمثل تتطلب مز ًيدا من البحث.

األنسجة العميقة ,إال أنه يلزم إجراء مزيد من التحقيق في اآلليات الدقيقة التي يحدث بها الضرر عند تحميل الجلد.


هناك قاعدة معرفية كبيرة فيما يتعلق بالعضالت الهيكلية والجلد .ومع ذلك ,هناك ندرة في المعرفة فيما يتعلق بالخصائص الميكانيكية وعتبات الضرر لألنسجة الدهنية .ال
تزال هذه المنطقة واحدة لمزيد من البحث.



إن دور انسداد األوعية اللمفاوية وعالقته بوذمة األنسجة وتأثيرها على تطور إصابة الضغط هو مجال يستدعي البحث في المستقبل.



يوصى بشدة بمزيد من التوجيه بشأن المخاوف بشأن الطبيعة التي ال يمكن تجنبها لبعض إصابات الضغط.

تقييم المخاطر والكشف المبكر


تعقيدا وفعالية من حيث التكلفة وسهلة االستخدام ,وتطورت القدرة على دمج هذه التكنولوجيا في المالبس وضمادات الجروح
نظر ألن تقنية االستشعار أصبحت أكثر
ًا
ً



نظر ألن التكنولوجيا أصبحت أكثر سهولة ,فهناك ضرورة الستكشاف العالمات البيوفيزيائية والكيميائية الحيوية التي تمثل العالمات المستهدفة لفحص المخاطر هذا .هناك
ًا

والكتان ,فمن المفيد البحث عن فرص جديدة لتقييم المخاطر والكشف المبكر وفحص األفراد.

حاجة إلى البحث األساسي باستخدام أنظمة النماذج المختبرية والحيوية وكذلك الدراسات قبل السريرية مع متطوعين من البشر .لقد تقدم هذا المجال منذ توجيهات ,2014

ولكن االستكشاف في المستقبل له ما يبرره.



دور العوامل التالية كخطر لإلصابة بالضغط لم يتم استكشافه بشكل كاف في قاعدة األدلة الحالية :وجود إصابة ضغط قائمة ,ووجود الرطوبة ,ونقص األوكسجين والتروية,
وضعف اإلدراك الحسي ,والعمر ,واختبارات الدم المختبرية والحالة التغذوية .



إن دور األلم كعامل خطر أو مؤشر مبكر لتطور إصابة الضغط يستدعي إجراء أبحاث مستقبلية .في دراسات اإلجماع ,صنف  ٪76.92من الخبراء األستراليين المشاركين
 1و  ٪76.92من الخبراء األوروبيين المشاركين  2األلم كعامل تنبؤي إلصابات الضغط كأولوية عالية للبحث في المستقبل.



يوجد حد أدنى من األبحاث الجيدة النوعية التي تبحث في فعالية أدوات تقييم المخاطر الرسمية في تحديد األفراد المعرضين لخطر إصابات الضغط .هناك ما يبرر التحقيق
في أدوات فحص وتقييم المخاطر التي تتضمن أبحاثًا جديدة حول العوامل المرتبطة بزيادة مخاطر إصابة الضغط وتطويرها.



هناك ندرة في األدلة عالية الجودة على إصابات الضغط التي تحدث أثناء الجراحة .هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تواتر حدوث إصابات الضغط وعوامل الخطر
(على سبيل المثال ,التشخيصات المحددة ,ومدة الجراحة ,وتحديد المواقع) أثناء الجراحة.



من منظور خبراء إصابات الضغط المشاركين في دراسة إجماع ,صنف  ٪92.31من المشاركين األستراليين  1و  ٪69.23من المشاركين األوروبيين  2التحليل التلوي
للدراسات التي تبحث في عوامل الخطر في المجموعات الفرعية للبالغين (مثل األفراد في غرفة العمليات أو حديثي الوالدة) أولوية لبحوث إصابات الضغط.

تقييم الجلد واألنسجة


على الرغم من وجود تطورات حديثة في دور قياس الرطوبة تحت الجلد ( )SEMفي تقييم الجلد واألنسجة ,إال أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال .من شأن
البحث عن العتبة المختلفة التي قد تنطبق على قياسات الرطوبة تحت الجلد المأخوذة في مواقع تشريحية مختلفة أن تساعد األطباء في تفسير نتائج قياس الرطوبة تحت
الجلد .ال تزال هناك حاجة لدراسات عالية الجودة مع أحجام عينات أكبر لتحديد الخصائص السيكومترية ألجهزة قياس الرطوبة تحت الجلد وللتحقيق في التأثير المحتمل من
األمراض المصاحبة التي تؤثر على الوذمة و  /أو االلتهاب (على سبيل المثال ,فشل القلب) 3.



وفقا لذلك ,فإن البحث عن
بالنظر إلى الفوائد المحتملة للقدرة على تحديد األفراد المعرضين بشكل أكثر دقة إلصابات الضغط (ومع إصابة األنسجة المبكرة) وتكييف إدارتهم ً
سنا واألفراد ذوي
طرق تقييم درجة ح اررة الجلد والتصوير الحراري له أولوية قصوى .هناك حاجة إلى مزيد من البحث في العينات األكبر التي تشمل المشاركين األصغر ً
البشرة الداكنة ,وهناك حاجة إلى إجراء بحث لتقييم اإلحصاءات الموثوقية وصالحية الطرق المختلفة .البحث حول تقييم مخاطر إصابة الجلد واألنسجة عند الولدان محدود
للغاية ويمكن استكشافه بشكل أكثر شموالً ,بما في ذلك استخدام أجهزة التقييم المختلفة كما هو مذكور أعاله .من وجهة نظر خبراء إصابات الضغط المشاركين في دراسة
إجماع ,صنف  ٪69.23من المشاركين األستراليين  1و  ٪100من المشاركين األوروبيين  2استراتيجيات لتقييم الجلد واألنسجة كأولوية بحثية.

الرعاية الوقائية


مجموعة األبحاث حول دور نظافة الجلد وادارة سلس البول في الوقاية من إصابات الضغط صغيرة وتمثل أولوية بحثية مستقبلية .هناك حاجة إلى مزيد من البحث في
سنا (على سبيل المثال ,حديثي الوالدة واألطفال).
عينات أكبر ,وهناك ما يبرر استكشاف التدخالت للمشاركين األصغر ً



مجموعة األبحاث حول دور األقمشة ذات الكفاءة المشتركة في منع إصابات الضغط صغيرة وتمثل أولوية بحثية مستقبلية.



هناك حاجة لمزيد من الدراسات البحثية عالية الجودة حول استخدام الضمادات الوقائية ,بما في ذلك الدراسات المقارنة بين أنواع الضمادات واالستكشاف حول استخدام
الضمادات الوقائية في مجموعات سكانية معينة (مثل حديثي الوالدة) .في دراسات إجماع مع خبراء إصابات الضغط ,صنف  ٪69.23من المشاركين من أستراليا  1و
 ٪53.85من المشاركين من أوروبا  2المقارنات بين أنواع مختلفة من الضمادات الوقائية على أنها أولوية بحثية .باإلضافة إلى ذلك ,اعتبر  ٪84.62من المشاركين
األستراليين  1و  ٪61.54من المشاركين من أوروبا  2أن الفعالية والفعالية من حيث التكلفة الستخدام الضمادات الوقائية في المجموعات السكانية واألماكن السريرية
بخالف الرعاية الحرجة هي أولوية بحثية عالية .ومع ذلك ,منذ إجراء دراسات اإلجماع هذه ,أصبحت بعض األدلة على استخدام الضمادات الوقائية في رعاية المسنين
متاحة .البحث عن استخدام الضمادات الوقائية في غرفة العمليات ,مع الولدان وفي األماكن المجتمعية ال تزال محدودة.

التغذية


هناك القليل من األبحاث حول فعالية إجراء الفحص الغذائي في تقليل إصابات الضغط .يصعب إنشاء العالقات المباشرة ألن الفحص يؤدي إلى تنفيذ التدخالت الغذائية.
قلة من الدراسات قامت بقياس الخصائص السيكومترية ألدوات الفحص الغذائي لدى األفراد المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط ,باستثناء كبار السن .هناك ما
يبرر التركيز على فحص التغذية عند حديثي الوالدة واألطفال.



يوجد حالياً ندرة في األبحاث حول دور مكمالت الطاقة والبروتين في الوقاية من إصابات الضغط .يمكن لمزيد من البحث التحقيق في استخدام المكمالت في السكان الذين
يعتبرون في خطر كبير من إصابات الضغط .في دراسات اإلجماع ,صنف  ٪53.85من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أستراليا  1وأوروبا  2فعالية تناول
السعرات الح اررية العالية والبروتين في منع إصابات الضغط كمجال بحث ذي أولوية عالية.



دور مكمالت الفيتامينات واألرجينين في الوقاية من إصابات الضغط والشفاء يتطلب مز ًيدا من البحث .في دراسات اإلجماع ,اعتبر ما يقرب من  ٪70من خبراء إصابات



المتطلبات الغذائية للوقاية من إصابات الضغط عند حديثي الوالدة واألطفال لم يتم استكشافها في الدراسات العلمية .تم تصنيف هذه المنطقة كأولوية بحثية عالية من قبل

الضغط المشاركين في كل من أستراليا  1وأوروبا  2دور المكمالت الغذائية األخرى (مثل األرجينين) في منع إصابات الضغط أو تعزيز الشفاء باعتباره أولوية بحثية.

 ٪46.15من المشاركين األستراليين في إصابات الضغط  1و  ٪76.92من الخبراء في أوروبا  2الذين شاركوا في دراسات اإلجماع .يمكن أن يركز البحث على إثبات
فعالية التدخالت الغذائية وتقديم إرشادات حول نظم التغذية المثلى لتعزيز التئام الجروح المزمنة عند الولدان واألطفال.


لم يتم فحص وتقييم وعالج التغذية لألفراد المصابين بالسمنة والمعرضين لخطر اإلصابة بالضغط أو الذين يعانون من إصابات الضغط .البحث المستقبلي في هذا المجال
هو أولوية عالية.

إعادة التنظيم والتعبئة المبكرة


الطريقة األساسية التي يساهم بها المهنيون الصحيون في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها هي إعادة وضع هؤالء األفراد غير القادرين على تغيير أوضاعهم بشكل
محدودا من التجارب السريرية التي فحصت تأثيرها .من المهم إجراء بحث قوي
عددا
ً
مستقل .على الرغم من أن إعادة الوضع هي ممارسة ذات صحة جيدة ,إال أن هناك ً

جنبا إلى جنب مع مختلف أسطح دعم إعادة توزيع الضغط المستخدمة بشكل شائع في الممارسة السريرية اليوم .يجب أن تأخذ
يستقصي أكثر نظم إعادة التموضع فعاليةً ,
هذه الدراسات بعين االعتبار مجموعات محددة من المرضى (على سبيل المثال ,كبار السن وحديثي الوالدة) ويجب أن تبلغ عن مقاييس النتائج ذات األهمية للمستهلكين
المرضى (مثل النوم واأللم والراحة) إلى جانب حدوث إصابة الضغط والشفاء .في دراسات اإلجماع ,قام  ٪61.54من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أستراليا 1
و  ٪76.92من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أوروبا  2بتقييم فعالية نظم إعادة الوضع في جميع السكان (على سبيل المثال ,الرعاية الحادة وكبار السن
وحديثي الوالدة) كمجال بحث ذي أولوية عالية .


جدا من الدراسات .هناك حاجة إلى البحث لفحص ما
على الرغم من وجود نسبة عالية من إصابات ضغط الكعب وانتشارها ,إال أنها كانت محور التركيز المباشر لعدد قليل ً
إذا كانت استراتيجيات رفع الكعب أكثر فاعلية عند مطابقتها مع خصائص فرد معين (على سبيل المثال ,مدة ومستوى عدم الحركة وتكرار وقوة حركة الساق) .في دراسات
اإلجماع ,اعتبر  ٪76.92من خبراء إصابات الضغط المشاركين في أستراليا  1وأوروبا  2أن الدراسات التي تستكشف ضغط الكعب وتفريغه واستراتيجيات تقليل القص
أولوية بحثية.



سنا غير المتحركين الذين قد تكون مناورات تخفيف
استراتيجيات تخفيف الضغط أثناء الجلوس هي المنطقة التي تلقت ًا
قدر ضئيالً من البحث ,خاص ًة عند البالغين األكبر ً

الضغط أكثر صعوبة بالنسبة لهم .في دراسات اإلجماع ,صنف  ٪53.8من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أستراليا  1و  ٪84.62من المشاركين الخبراء في
إصابات الضغط في أوروبا  2بروتوكوالت رفع الضغط المثلى كمجال بحث ذي أولوية عالية.


من الثابت أن األفراد المتنقلين معرضون لخطر منخفض من إصابات الضغط ولن يحتاجوا بشكل عام إلى مساعدة في تغيير الوضع .مطلوب بحث مستقبلي حول طرق
دقيقة لتقييم التنقل في سياق مخاطر إصابة الضغط.

أسطح الدعم


مطلوب بحث حول فعالية أسطح إعادة توزيع الضغط لألفراد المصابين بالسمنة أو المعرضين لخطر إصابات الضغط .في دراسات اإلجماع ,صنف خبراء إصابات الضغط
في أستراليا  1وأوروبا  2االستراتيجيات لتقليل إصابات الضغط لدى األفراد المصابين بالسمنة كمجال بحث ذي أولوية عالية .في عملية اإلجماع الدولي ,صنف  ٪86من
المشاركين فعالية األسطح الداعمة كأولوية قصوى ألبحاث الجروح



هناك القليل من األدلة على الوقاية من إصابات الضغط في السكان جالسين .في دراسات اإلجماع ,قام  ٪46.15من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أستراليا 1
و  ٪84.62من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أوروبا  2بتصنيف فعالية اختيار المقاعد المختلفة (الكراسي والوسائد) لدى األفراد المصابين بإصابة في النخاع
الشوكي كأولوية ألبحاث إصابات الضغط المستقبلية.



يجب إجراء مزيد من الدراسات القوية لتقييم استخدام جلد الغنم الطبيعي كسطح دعم في الوقاية من إصابات الضغط.

إصابات الضغط المرتبطة بالجهاز


مطلوب البحث عن الوقاية من إصابات ضغط الجهاز ذات الصلة .في دراسات اإلجماع ,قام  ٪76.92من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أستراليا  1و
 ٪76.92من المشاركين الخبراء في إصابات الضغط في أوروبا بتقييم استراتيجيات لمنع وعالج إصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية ( )MDRPIsكمجال بحث ذي
أولوية عالية .هناك أدلة محدودة عالية الجودة على جودة األجهزة الطبية التي قد تؤثر على معدالت إصابة الضغط ,أو االعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار األجهزة
الطبية لتقليل معدالت إصابة الضغط .يمكن لألدلة على صفات محددة لألجهزة الطبية المرتبطة بإصابات الضغط المرتبطة باألجهزة الطبية أن تحدد التصميم المستقبلي
لألجهزة الطبية.

إدارة األلم


تم توثيق قاعدة أدلة قوية على تجربة األلم على الفرد مع إصابة الضغط .مطلوب مزيد من البحث حول أكثر االستراتيجيات الدوائية وغير الدوائية فعالية إلدارة األلم المرتبط
بإصابات الضغط.



حددت األبحاث حول أهداف رعاية المستهلك للمرضى أن إدارة األلم هي هدف رعاية لـ  ٪46.5من األفراد المصابين أو المعرضين لخطر اإلصابة بالضغط ,ولـ ٪35.9
من مقدمي الرعاية غير الرسميين 5 .استراتيجيات لضمان معالجة المتخصصين الصحيين لأللم المرتبط بإصابات الضغط أمر حتمي.

عوامل بيوفيزيائية


دور العالج باألكسجين عالي الضغط في التئام إصابات الضغط كان له حد أدنى من االستكشاف باستخدام تصاميم بحثية قوية ومقاييس النتائج المناسبةُ .يقترح البحث عن



فعالية العالج بالضوء والعالج بالليزر ,واختيار األفراد الذين من المحتمل أن يكون لهذه العالجات نتيجة سريرية فعالة تتطلب مز ًيدا من التحقيق باستخدام تصميمات دراسة



على الرغم من أن األبحاث الحديثة قد بدأت في استكشاف الموضوع ,إال أن إجراء مزيد من البحث حول دور التحفيز الكهربائي لعضالت األفراد المصابين بإصابة في

الدور المحتمل لهذا العالج.

قوية ومقاييس نتائج مناسبة.

بناء على الدليل ذكرت التجارب في هذا الدليل.
الحبل الشوكي من أجل خلق حركة ال إرادية تخفف الضغط وتغير خصائص التحميل للعضلة ً
تعزيز الشفاء وادارة العدوى واألغشية الحيوية


يجب إعطاء األولوية لتأثير البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على التئام الجروح المزمنة واستراتيجيات الحد من االستخدام غير الضروري للعالجات المضادة للبكتيريا.
وهذا يشمل دور العوامل الموضعية في إدارة إصابات الضغط.



تم إجراء الحد األدنى من البحوث القوية حول أفضل الممارسات لمنع وتشخيص واستئصال األغشية الحيوية في إصابات الضغط والجروح المزمنة األخرى ,وهذا يمثل أولوية
للبحث المستمر .تعتبر التطورات الحديثة في هذا المجال واعدة وستفيد الممارسة السريرية.



دور العالجات واألدوية التقليدية (على سبيل المثال ,تلك المستخدمة من قبل مجموعات السكان األصليين والثقافات الشرقية واألفريقية) تم تمثيله بشكل ناقص في األدبيات
المتعلقة بإصابات الضغط .هناك حاجة قوية إلجراء بحث قوي حول التدخالت التقليدية.

التعليم والمشاركة


من المهم إجراء المزيد من األبحاث حول االستراتيجيات الفعالة لتثقيف المهنيين الصحيين حول مخاطر إصابات الضغط والوقاية منها ,خاصة في األماكن التي ال يكون
فيها هذا المجال السريري محور التركيز األساسي (مثل خدمات نقل المرضى وأقسام الطوارئ) .في دراسات اإلجماع ,قام  ٪69.23من المشاركين األستراليين الخبراء في
إصابات الضغط ,و  1و  ٪61.54من المشاركين الخبراء األوروبيين في إصابات الضغط  2بتقييم تكرار ومحتوى تعليم الموظفين للحصول على المعرفة المستدامة وأفضل
الممارسات كأولوية بحثية .هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات جيدة التصميم لتحديد التصميم األمثل لبرنامج التعليم وتقديمه.



هناك ما يبرر إجراء مزيد من البحث حول تثقيف المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين واشراكهم بنشاط في الرعاية .هناك أدلة محدودة على استراتيجيات
تعزيز مهارات الرعاية الذاتية ,واشراك المستهلكين المرضى في الرعاية الوقائية في بيئة المرضى الداخليين .يجب أن تركز األدلة في هذا المجال على االستراتيجيات
المختلفة التي يمكن تنفيذها في مجموعات سكانية محددة (مثل اإلعدادات السريرية المحددة ومجموعات المرضى المحددة) .في دراسات اإلجماع ,قام  ٪76.92من الخبراء
األستراليين المشاركين في إصابات الضغط  1و  ٪61.54من الخبراء األوروبيين المشاركين في إصابات الضغط  2بتقييم األبحاث حول تواتر ومحتوى تثقيف المستهلك
للحصول على المعرفة المستدامة وأفضل الممارسات في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها كأولوية ألبحاث إصابات الضغط.
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مسرد للمصطلحات

الكشط :فقدان البشرة من خالل بعض العمليات الميكانيكية ,مثل االحتكاك أو الصدمة.
الخراج :تجمع موضعي من القيح محاط بنسيج ملتهب ,عادة بسبب عملية معدية
سطح دعم نشط :سطح دعم مزود بالطاقة ,مع القدرة على تغيير خصائص توزيع الحمل ,مع أو بدون الحمل المطبق2 .
الجرح الحاد :جرح جراحي أو رضحي يلتئم بقصد أولي أو ثانوي ويستمر من خالل عملية تعويضية منظمة وفي الوقت المناسب تؤدي إلى استعادة مستدامة للسالمة التشريحية 3.
العالج المساعد :مادة (أو عالج) تساعد أو تزيد من تأثير عالج آخر ,وبالتالي تزيد من الوقاية أو العالج.
العالج المساعد :انظر العالج المساعد.
األلبومين :يشكل األلبومين  ٪60من البروتين الكلي في الدم .يتناقص مع اإلجهاد والعمر وضعف وظائف الكبد .يعمل األلبومين على الحفاظ على الضغط االسموزي الغرواني وكبروتين
نقل لبعض األيونات والهرمونات واألدوية واإلنزيمات واألحماض الدهنية واألحماض األمينية والبيليروبين .يتناقص مع اإلفراط في الماء واإلجهاد والعدوى وضعف وظائف الكلى وأمراض
اعتمادا على تحليل أداء المختبر.
الكبد من بين أسباب أخرى .يتراوح مستوى األلبومين الطبيعي في الدم من  3.5إلى  5.4جم  /ديسيلتر .قد تختلف القيم الطبيعية
ً
ضمادة الجروح األلجينية :ضمادة عالية االمتصاص وقابلة للتحلل الحيوي مشتقة من مادة غير منسوجة ماصة مصنوعة من األعشاب البحرية .وهي متوفرة في شكل ورقة وحبل1 .
غالبا ما يحدث أنساركا في فشل القلب االحتقاني أو فشل الكبد أو أمراض الكلى.
أنساركا :وذمة جهازية منتشرة ناتجة عن تراكم السوائل في الفراغ الخالليً .
مسبقا داخل مساحة الجرح ؛ جزء ال يتج أز من التئام الجروح4 .
تولد األوعية :عملية تكوين أوعية دموية جديدة من األوعية الدموية الموجودة
ً
مضاد للجراثيم :مصطلح يستخدم ليشمل المضادات الحيوية والمطهرات والمطهرات .مادة تمنع نمو البكتيريا أو تقضي عليها7-5 .
موضعيا ولها القدرة على تدمير أو تثبيط نمو البكتيريا8 6 5 .
مضاد حيوي :مادة طبيعية أو اصطناعية يتم تناولها جهازًيا أو
ً
مضادات الميكروبات :مادة تعمل مباشرة على الكائنات الحية الدقيقة لتدمير البكتيريا والفطريات والجراثيم أو الفيروسات وتمنع نمو نمو جديد  9.مضاد الميكروبات هو مصطلح واسع
يشمل :المطهرات والمطهرات والمضادات الحيوية ومضادات الفطريات.
مطهر :مادة تقتل الكائنات الدقيقة10 .
التغذية االصطناعية :التغذية االصطناعية هي تدخل طبي يتم من خالله توصيل التغذية واإلماهة بطريقة غير الفم (أي المعوي أو بالحقن) عندما يكون الفرد غير قادر على تناول
التغذية والترطيب عن طريق الفم .تشمل خيارات التغذية المعوية األنبوب األنفي المعدي ,واألنبوب األنفي المعدي الصائمي ,وفغر المعدة بالمنظار عن طريق الجلد ( )PEGوفغر
الصائم ( ,)PEGJباإلضافة إلى الخيارات الجراحية األخرى .يتضمن خيار التغذية الوريدية التغذية عن طريق خط وريدي محيطي أو خط وريدي مركزي .يتطلب كل من التغذية الوريدية
والمعوية موافقة الفرد أو أسرته13-11 .
تقنية التعقيم :تقنية للعناية بالجروح مصممة لمنع إدخال كائنات دقيقة جديدة إلى الجرح ,ولتقليل مخاطر انتقال العدوى واستخدام منتجات وأجهزة معقمة.
جروحا بدون أسرة جرح
جروحا متعددة أو
جروحا مفتوحة أكبر أو
تقنية التعقيم الجراحية :مطلوبة إلجراءات الجروح المعقدة  /األطول (أي التي تزيد مدتها عن  20دقيقة) التي تتضمن
ً
ً
ً
تماما .يتم استخدام قفازات معقمة وتقنية ال تعمل باللمس ومجال معقم حاسم14 - 7 .
مرئية ً

تقنية التعقيم  /النظافة القياسية :تُستخدم في إجراءات تضميد الجروح البسيطة التي تكون أقصر مدتها (أقل من  20دقيقة) وتتضمن بعض المواقع الرئيسية أو األجزاء الرئيسية .يمكن
استخدام القفازات غير المعقمة ,وتقنية ال تعمل باللمس ومجال معقم عام14-7 .
التحلل الذاتي :انظر التنضير.
عدم األوعية الدموية :وجود أوعية دموية قليلة أو معدومة.

الحمل الحيوي البكتيري :كمية الكائنات الدقيقة الموجودة (على سبيل المثال ,بكتيريا العوالق أو األغشية الحيوية) .يمكن تصنيفها على النحو التالي:
التلوث :وجود ميكروبات غير متكاثرة على سطح الجرح  9مع عدم وجود إضرار بالصحة أو ظهور عالمات سريرية واضحة للعدوى 5 61
االستعمار :تكاثر الكائنات الحية الدقيقة على سطح الجرح دون غزو أنسجة الجرح وبدون استجابة مناعية للمضيف  16.ال يعيق نمو الميكروبات التئام الجروح6 .
العدوى المحلية :وجود البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة األخرى بكميات كافية إلتالف األنسجة و  /أو إعاقة الشفاء .تشمل العالمات واألعراض الكالسيكية (العلنية) للعدوى اإلف ارزات
أيضا مؤشرات مبكرة للعدوى المحلية بما في ذلك فرط
القيحية والرائحة الكريهة والحمامي والدفء الموضعي والحنان  /األلم والوذمة وارتفاع تعداد الدم األبيض .قد توفر العالمات السرية ً
التحبيب ,ونزيف الحبيبات الهشة ,وسد الظهارة ,وألم الجرح الجديد أو المتزايد ,وزيادة الرائحة الكريهة وتأخر التئام الجروح6 .

انتشار العدوى :يغزو النمو الميكروبي األنسجة المحيطة بالجرح .تشمل العالمات التصلب مع أو بدون حمامي ,خرق ,تفزر في الجرح ,تورم في الغدد الليمفاوية وتوعك6 .
العدوى الجهازية :تغزو العدوى مجرى الدم واألعضاء األخرى مما يؤدي إلى تعفن الدم الشديد وفشل األعضاء والصدمة اإلنتانية والوفاة6 .
طبقة واقية  /كريم  /مرهم :مادة أو منتج يترك على الجلد يستخدم كطبقة واقية (حاجز) لمنع تهيج الجلد.
 Biofilm: Biofilmعبارة عن بنية مجمعة من الميكروبات ذات التنوع الجيني التي تخلق سلوكيات ودفاعات إلنتاج عدوى مزمنة فريدة .تتميز األغشية الحيوية بالتسامح الكبير
مهما في الحفاظ على حالة االلتهاب المزمن التي تؤدي في النهاية إلى
للمضادات الحيوية والمبيدات الحيوية مع الحفاظ على حمايتها من مناعة المضيف 6 .تلعب األغشية الحيوية ًا
دور ً
أيضا الحمل الحيوي البكتيري.
الفشل في التئام الجروح الجلدية  17.انظر ً
عامل فيزيائي حيوي :عامل يستخدم إليصال مادة معالجة معينة للجرح ,على سبيل المثال ,األكسجين ,عالج الجروح بالضغط السلبي ,غسيل نابض بالشفط ,التحفيز الكهربائي أو
الدوامة ,من بين أشياء أخرى كثيرة.
حمامي قابل للكسر :انظر الحمامي.
تكوين الجسم :الشكل العام والمظهر لجسم الفرد وأجزاء جسمه .يمكن أن يتأثر تكوين الجسم بأي عامل يؤثر على القدرة على الحفاظ على الوضع والتوازن ,بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر التقلصات والتشنج والتشوهات والبتر والشلل.
مقسوما على مربع طوله باألمتار .وسادة الداعم :وسادة تستخدم كدعم.
مؤشر كتلة الجسم (ُ :)BMIيعرَّف بأنه وزن الفرد بالكيلوجرام
ً
البروز العظمي :ارتفاع عظمي أو نتوء على بنية تشريحية1 .
القاع :حالة تشوه سطح الدعم بعد االنغماس الحرج حيث يتم فقدان إعادة توزيع الضغط الفعال2 .
التجسير :وجود خيوط من األنسجة عبر قاع القرحة.
ضماد دادكسومر اليود :ضمادة تتكون من خرزات كروية محبة للماء من نشا الكادكسومر الذي يحتوي على اليود .إنه شديد االمتصاص ويطلق اليود ببطء في منطقة الجرح .يتوفر
أيضا ككريم موضعي.
دادكسومير اليود ً
الكالس :فرط تقرن تفاعلي ,يحدث عادةً بسبب االحتكاك و  /أو الضغط ,مما يؤدي إلى ظهور عالمات جلدية محسنة18 .
شيوعا المكورات العقدية الحالة
التهاب النسيج الخلوي (العدوى اإلقليمية ,انتشار العدوى) :ينتشر وينتشر عدوى الجلد واألنسجة الرخوة عن طريق مجموعة من الكائنات البكتيرية ,واألكثر
ً

للدم بيتا والمكورات العنقودية الذهبية .العرض السريري ال يعتمد فقط على الكائن الحي ولكن أيضا على الطريقة التي يغزو بها األنسجة
الجرح المزمن :جرح يتطور ببطء خالل مرحلة الشفاء .أو تأخر أو توقف أو توقف الشفاء بسبب عوامل داخلية وخارجية6 .

تقنية نظيفة :تقنية للعناية بالجروح مصممة لتقليل عدد الكائنات الحية التي تدخل الجرح وتقليل خطر انتقال العدوى  20.يتم تنظيف الجروح باستخدام مياه نظيفة وصالحة للشرب مع
نظر ألن معظم الجروح المزمنة لها مستوى معين من االستعمار البكتيري ,فإن التقنية النظيفة مناسبة لمعظم إصابات
اعتمادا على البروتوكوالت المحلية )ً .ا
منتجات نظيفة أو معقمة (
ً
الضغط إذا لم يتعرض العائل للخطر أو لم يدخل الجرح إلى عضو أو مفصل معقم.

الحكم السريري :مفهوم شامل يدمج جميع مهام التفكير واإلجراءات التي يقوم بها المهنيون الصحيون لوصف وتقييم حالة صحية ذات أهمية  21.ويصف مجموع اإلجراءات المعرفية التي
يقوم بها المهنيون الصحيون لتفسير المعلومات وتجميعها الشتقاق التشخيص واإلدارة خطة للفرد.
معامل االحتكاك :قياس مقدار االحتكاك الموجود بين سطحين
الكوالجين :البروتين األكثر وفرة في األدمة ,حيث يمثل  70إلى  ٪80من وزنها الجاف ؛ البروتين الداعم الرئيسي للجلد والنسيج الضام.
كابا كوهين ( :)Kمعامل اإلحصاءات الموثوقية أو .interrater
ضمادات الجروح بمصفوفة الكوالجين :ضمادة مصنوعة من كوالجين البقر أو الخنازير أو الطيور التي ثبت أنها تقلل من مستويات البروتياز في الجروح المزمنة .وهي متوفرة في شكل
مالءات ومنصات ,وكجزيئات ومواد هالمية.
ضماد الجرح المركب :ضمادة تتكون من نوعين أو أكثر من الضمادات.
المجال العددي للثقة ( :)CIبالنسبة إلحصائية معينة محسوبة لعينة من المالحظات (على سبيل المثال ,المتوسط) ,فإن المجال العددي للثقة هو نطاق من القيم حول تلك اإلحصائية
التي يعتقد أنها تحتوي ,مع احتمال معين (على سبيل المثال  ,)٪95القيمة الحقيقية لتلك اإلحصائية (أي قيمة السكان) 22.
معا في عملية الشفاء.
االنكماش :شد حواف الجرح ً
مقاعد كونتور :منتج جلوس يزيد من مساحة التالمس مع الجسم من خالل توفير محيط يشبه الشكل البشري النموذجي.
ضمادة الغطاء :تستخدم الضمادة كطبقة علوية لتغطية الضمادات الماصة األخرى.
أصوات حزيز :إحساس متشقق أو عند مالمسة األنسجة الرخوة المرتبطة بالغاز الكامن في األنسجة الذي تطلقه الالهوائية ؛ داللة على وجود فقاعات هواء في األنسجة.
استنبات بكتيري :اختبار معملي يتضمن نمو البكتيريا أو الخاليا األخرى في وسط نمو خاص .تزرع الثقافات لتحديد الكائن الحي وكذلك المضادات الحيوية الفعالة في مكافحة الكائن
(الكائنات).
السيتوكين :انظر السيتوكينات المنشطة لاللتهابات
سامة للخاليا :مادة تدمر الخاليا الحية أو تقتلها.
المساحة الميتة :منطقة فقد األنسجة في تجويف أو مجرى.
التنضير :إزالة األنسجة الميتة (غير القابلة للحياة) من الجرح أو المجاورة له  5.العملية تطمس طبقة الجرح من اإلف ارزات ,وتفصل المستعمرات البكتيرية ,وتسمح بإنشاء بيئة تحفيزية.
اإلنضار الذاتي (التحلل الذاتي) :شكل انتقائي للغاية من اإلنضار البطيء الذي يحدث بشكل طبيعي في الجروح  23ويتم الترويج الستخدام الضمادات التي تحافظ على الرطوبة 24.
التنضير البيولوجي (عالج اليرقات) :استخدام يرقات الذباب المعقمة إلزالة األنسجة الميتة .يُعتقد أن اليرقات تفرز إنزيم بروتينيز الذي يحلل األنسجة الميتة ويهضم البكتيريا ويحفز

النسيج الحبيبي25 .

التنضير الحاد التحفظي :إزالة األنسجة الميتة باستخدام أداة حادة (مثل مشرط أو مقص أو مكشطة) دون ألم أو نزيف1 .
اإلنضار اإلنزيمي :إزالة األنسجة الميتة عن طريق تطبيق إنزيمات خارجية المنشأ للبروتين أو اإلنزيمات المحللة للفيبرين.
التنضير الصيانة :التنضير المتكرر حتى تتم إزالة األنسجة الميتة (غير القابلة للحياة) من سرير الجرح.
اإلنضار الميكانيكي :إزالة غير انتقائية لألنسجة الميتة بواسطة القوى الفيزيائية
التنضير الجراحي  /الحاد :إنضار الجرح السريع حيث يتم إزالة األنسجة الميتة من الجرح باستخدام مشرط و  /أو مقص تحت التخدير الموضعي العام أو الموضعي.

إصابة األنسجة العميقة ( :)DTIانظر إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها.
عاري :فقدان البشرة.
الجفاف :تجفيف فراش الجرح.
وجلديا مع قشر أسود أو بني جاف.
سميكا
رطبا ,أصفر ,أخضر ,أسمر ,أو رمادي ,وقد يصبح
ً
ً
األنسجة الميتة :األنسجة الخالية من الحيوية أو الحياة (غير قابلة للحياة) .عادة ما يكون ً
ضمادات كلوريد ديالكيل كاربامويل المشبعة ( :)DACCتوظف المبادئ القائلة بأن بعض الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض كارهة للماء وسوف ترتبط بسطح خالت أو ضمادة
قطنية مطلية بـ .DACC
التيار المباشر :مصطلح يصف خاصية التحفيز الكهربائي ,التيار المباشر هو التدفق المستمر أحادي االتجاه للجسيمات المشحونة.
التنبيه الكهربائي :استخدام تيار كهربائي لنقل الطاقة التي يتحكم بها مصدر كهربائي .في الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ,يستخدم التحفيز الكهربائي كعالج لشفاء الجروح ويظهر
كعالج لتحفيز العضالت لدى األفراد غير القادرين على إعادة الوضع.
الطيف الكهرومغناطيسي ( :)EMSهو مصدر طاقة يؤثر على األنظمة الحية .يتألف نظام  EMSمن األشعة تحت الحمراء (اإلشعاع الحراري) واألشعة فوق البنفسجية (الضوء غير
المرئي) والليزر (الضوء المتماسك وأحادي اللون) والتحفيز الكهربائي  /الكهرومغناطيسي.
مكون تجميلي يبقى على سطح الجلد وداخله لالحتفاظ بالماء داخل الطبقة القرنية .الغذاء المحسن :انظر الطعام المدعم.
المطرياتّ :
التغذية المعوية :دعم غذائي يتم تقديمه عبر أنبوب أنفي معدي أو أنفي معوي أو عن طريق الجلد .يتم استخدام التغذية المعوية عندما يعمل الجهاز الهضمي26 .
التغليف :قدرة سطح الدعم على التوافق ,بحيث يتالءم أو يتشكل حول المخالفات في الجسم :Epibole 2 .حالة تحدث عندما تتدحرج حواف الطبقات العليا من البشرة ويتوقف الشفاء.
طبقة من الجلد.
االندمال بالظهارة :عملية أن تصبح مغطى بالظهارة أو تتحول إلى ظهارة.
منديا إلى حد ما
ملتصقا بشدة
فضفاضا أو
إسكار :نسيج أسود أو بني نخر ,مهلك .يمكن أن يكون النسيج
ً
ً
ناعما أو ً
ً
وصلبا أو ً
الحمامي :احمرار الجلد بسبب تمدد األوعية الدموية
حمامي قابلة للكسر :منطقة من الجلد المحمر تتحول مؤقتًا إلى اللون األبيض أو الشاحب عند الضغط الخفيف على الجلد وتحمر عند تخفيف الضغط .على موقع الضغط ,يرجع ذلك
إلى استجابة مفرطة طبيعية
حمامي غير قابلة للكسر :احمرار الجلد الذي يستمر بعد الضغط ,عادة فوق بروز عظمي .هذه عالمة على إصابة ضغط من الفئة  /المرحلة األولى .قد ال يظهر ابيضاض واضح
للبشرة ذات الصبغة الداكنة.
تسحج :فقدان البشرة وجزء من األدمة بسبب الخدش أو إصابة خارجية  18.عوامل خارجية :تنشأ خارج الجسم.
اإلف ارزات :السائل المنبثق من األنسجة أو الشعيرات الدموية التي يمكن أن تشمل السوائل أو الخاليا أو الحطام الخلوي الذي هرب من األوعية الدموية وترسب في أسطح األنسجة .قد
تحتوي على مصل ,وحطام خلوي ,وبكتيريا ,وخاليا بيضاء
اللفافة :ورقة أو شريط من األنسجة الليفية تقع عميقاً تحت الجلد أو تحيط بالعضالت وأعضاء مختلفة من الجسم.
التعب (من سطح الدعم) :انخفاض قدرة السطح أو مكوناته على األداء كما هو محدد .قد يكون هذا التغيير نتيجة االستخدام المقصود أو غير المقصود و  /أو التعرض الطويل لقوى
كيميائية أو ح اررية أو فيزيائية2 .
كيميائيا الغرواني المائي.
ضمادة الجرح الليفي ميثيل السلولوز :ضمادة عالية االمتصاص ,تشبه
ً

الخاليا الليفية :الخاليا التي ينمو منها النسيج الضام .تتكاثر الخاليا الليفية في األجزاء العميقة من الجرح وتبدأ في تصنيع كميات صغيرة من الكوالجين ,والذي يعمل بمثابة سقالة لهجرة
الخاليا وزيادة تكاثر الخاليا الليفية1 .
ضماد حشو :مادة ضمادة تستخدم لملء الفراغ الميت في سرير الجرح.
الناسور :ممر غير طبيعي من عضو داخلي إلى سطح الجسم أو بين عضوين داخليين1 .
السديلة :السديلة هي نقل جراحي لألنسجة من جزء من الجسم إلى جزء آخر من أجل إعادة بناء الخلل األساسي.
غالبا ما يتم قطع السديلة وتدويرها إلى موقع مجاور.
قد تكون السديلة عبارة عن سديلة جلدية أو سديلة جلدية أو سديلة مركبةً .
تعويم :طريقة مستخدمة لتفريغ جزء من الضغط ,مثل الكعب.
ضمادة الجرح الرغوية :ضمادة بوليمر تشبه اإلسفنج قد تكون مشربة أو مطلية بمواد أخرى ولها بعض الخصائص االمتصاصية .الرغاوي البسيطة تصريف الفتيل من سرير الجرح
أيضا بتبخر السوائل.
وتحريكه إلى سطح الضمادة .تمتص ضمادات رغوة البولي يوريثان المعقدة السائل وتحركه في جميع أنحاء الضمادة وتحتفظ به .تسمح الضمادات الرغوية ً
األطعمة المدعمة :األطعمة العادية المخصبة بمغذيات محددة ,وال سيما بالطاقة و  /أو البروتين أو المعادن أو الفيتامينات أو العناصر النزرة.
نوبات صغيرة متكررة :تحوالت متكررة في وضع الفرد ,والتي قد تكون فقط من  10درجات إلى  15درجة في المرة الواحدة ؛ إجراء يستخدم إلعادة وضع الفرد الذي قد يكون غير مستقر
ديناميكيا.
ً
قابل للتفتيت :هش ,سهل الجرح ,من سمات األنسجة الملتئمة حديثًا.
االحتكاك (قوة االحتكاك) :مقاومة الحركة في اتجاه مواز بالنسبة للحدود المشتركة لسطحين.
نفطة االحتكاك :نفطة داخل الجلد ناتجة عن االحتكاك المتكرر.
فقدان الجلد الكامل السماكة :تقرح يمتد عبر األدمة ليشمل األنسجة تحت الجلد (إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة والرابعة) ,وفي حالة إصابة الضغط من الفئة  /المرحلة
الرابعة ,تمتد إلى العضالت وربما تصل إلى العظام.
الوظيفة :تشير إلى االستخدام الصحيح المقصود الذي تم تصميم المنتج من أجله.
العمر االفتراضي الوظيفي :الفترة الزمنية المحددة التي تم من أجلها تصميم جهاز طبي مثل األسطح الداعمة والهدف منه أداء وظيفته األصلية.
الشاش :ضمادة منسوجة ,عادة ما تكون مصنوعة من القطن أو مادة اصطناعية ,ماصة ونفاذة للماء وبخار الماء واألكسجين .يمكن تشريب الشاش بالفازلين أو المطهرات أو عوامل
أخرى1 .
ضمادات ألياف التبلور :كربوكسي ميثيل السليلوز أو كحول البولي فينيل الشمسي إلى ألياف ويتم تصنيعها في ضمادات تغليف صفائح أو أشرطة29 .
النسيج الحبيبي :النسيج الوردي  /األحمر ,الرطب ,الالمع الذي يتألأل ويتكون من أوعية دموية جديدة ونسيج ضام وخاليا ليفية وخاليا التهابية تمأل الجرح المفتوح عندما يبدأ في الشفاء.
يظهر عادة بلون وردي غامق أو أحمر مع سطح حبيبي غير منتظم1 .
عوامل النمو :البروتينات أو الهرمونات الموجودة بشكل طبيعي والتي تحفز نمو الخاليا.
جودة الحياة المتعلقة بالصحة :جودة الحياة المتعلقة بالصحة ( )HRQoLهي الصحة الجسدية أو العقلية المتصورة للفرد.
الورم الدموي :نزيف محصور ,محسوس عادة في الجلد أو األنسجة الرخوة  18.النزف :نزيف (قد يكون
خارجيا).
داخليا أو
ً
ً

مرتبة إسفنجية تفاعلية عالية المواصفات :مرتبة إسفنجية تفاعلية عالية المواصفات تتميز بخصائص عالية من الغمر والتغطية والتحكم في المناخ المحلي .تشمل خصائص المراتب
اإلسفنجية التفاعلية التي تتعلق بخصائص الغمر والتغطية والتحكم في المناخ المحلي نوع الرغوة والكثافة والصالبة وعامل الدعم والسماكة ونفاذية بخار الماء .تقدم الدراسات التي تشير
محدودا لخصائص أسطح الدعم المستخدمة في البحث .ومع ذلك ,قيم هذه
وصفا
إلى فعالية المراتب الرغوية التفاعلية بشكل عام
ً
ً
حاليا على أنها تساهم في اعتبار المرتبة "ذات مواصفات عالية" في فصل األسطح الداعمة .تستمر معايير ومقاييس األداء لمراتب اإلسفنج
تتم مناقشة الخصائص التي ُينظر إليها ً
التفاعلية في التطور وتوفر نظرة ثاقبة مستمرة الختيار أسطح الدعم.

ضمادة الجرح المشربة بالعسل :ضمادة تنتج بيروكسيد الهيدروجين ,وتحتوي على مضادات األكسدة ,وتطلق منتجات مضادة لاللتهابات .تنخفض الرائحة ألن العسل ينتج
منتجا بديالً
ً
لعملية التمثيل الغذائي البكتيري الذي ينتج حمض الالكتيك بدالً من األمونيا واألمينات والكبريت ,وهي رائحة كريهة .يجب أن يكون العسل من الدرجة الطبية.
استجابة المضيف :رد فعل الفرد على غزو الكائنات الحية الدقيقة.
ضماد الجرح الغرواني المائي :ضمادة مرنة تحتوي على عوامل تشكل الهالم ,مثل كربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم ( )NaCMCوالبكتين والجيالتين .في العديد من المنتجات ,يتم
دمجها مع اللدائن والمواد الالصقة ويتم تطبيقها على مادة حاملة (عادةً رغوة البولي يوريثان أو الفيلم) لتشكيل رقاقة ماصة ,ذاتية اللصق ,مقاومة للماء 1.
ضمادة الجرح الهيدروجيل :جل مائي غير الصق يحتوي على بوليمرات مائية رطبة ,والتي تنتج بيئة رطبة تعمل على تحسين التئام الجروح .يمكن للضمادة أن تمتص اإلف ارزات الزائدة
من الجروح الخارجة ,ولكنها تتبرع بالرطوبة لألنسجة الجافة أو الميتة أو المتسلقة .الضمادة تسهل اإلنضار الذاتي 1.
الغمر :االختراق (الغرق) في سطح الدعم ,ويقاس بالعمق2 .
الحدوث :نسبة أو معدل حدوث حالة طبية معينة في مجموعة سكانية خالل فترة زمنية محددة.
التهاب الجلد المرتبط بسلس البول ( :)IADالتهاب الجلد التماسي المهيج نتيجة التالمس المطول مع البول أو البراز نتيجة سلس البول 31.
تصلب :قوام صلب في حالة عدم وجود تكلس أو تكوين العظام18 .
العدوى :وجود البكتيريا أو الكائنات الدقيقة األخرى بكميات كافية إلتالف األنسجة أو إعاقة الشفاء .قد ال تكون العالمات السريرية للعدوى موجودة في األشخاص الذين يعانون من نقص
المناعة أو الفرد المصاب بجرح مزمن .انظر الحمولة الحيوية البكتيرية.
العالج باألشعة تحت الحمراء :العالج باستخدام اإلشعاع الحراري ,وهو عامل عالجي ضوئي يمثل جزًءا من الطيف الكهرومغناطيسي.
ضغط الواجهة :القوة لكل وحدة مساحة والتي تعمل بشكل عمودي بين الجسم وسطح الدعم .تتأثر هذه المعلمة بصالبة سطح الدعم ,وتكوين أنسجة الجسم ,وهندسة الجسم المدعومة.
نظام سرير متكامل :هيكل سرير وسطح دعم يتم دمجهما في وحدة واحدة بحيث يتعذر على السطح العمل بشكل منفصل2 .
 :Intertrigoالتهاب الجلد بين الثنيات ( )intertriginous dermatitisهو شكل من أشكال التهاب الجلد التماسي المهيج في ثنايا الجلد (اإلبط ,تحت الثدي ,الجيني ,المئزر البطني)
الناجم عن قوى القص المتكررة للجلد .يساهم العرق وسوائل الجسم األخرى واالنسداد والسمنة في تطوره32 .
العوامل الداخلية :تنشأ داخل الجسم.
منحنيات بقاء كابالن ماير :مخطط منحنى يتم إنشاؤه في تحليل البقاء .يتم استخدام تحليل البقاء على قيد الحياة للتحقيق في مقدار الوقت الذي يستغرقه المشاركون حتى يطور
المشاركون نتيجة سريرية محددة أو نقطة نهاية (على سبيل المثال ,تطوير إصابة الضغط)33 .
الليزر :ضوء متماسك وأحادي اللون ,وهو عامل عالجي ضوئي يمثل جزًءا من الطيف الكهرومغناطيسي.
العالج بالدوران الجانبي :سمة من سمات سطح الدعم الذي يوفر الدوران حول محور طولي كما يتسم بدرجة دوران المريض والمدة والتردد2 .
الرفع (رفع الضغط) :رفع النفس أو الجسم من سطح جالس لتخفيف الضغط مؤقتًا.

مقياس ليكرت :مقياس صفة ثنائي القطب من حيث أن الواصفات تتراوح من ال شيء أو القليل من السمة في أحد طرفيها إلى الكثير أو الحد األقصى في الطرف اآلخر .تستخدم في
االستبيانات أو االختبارات النفسية34 .
هالما يساعد على اإلنضار الذاتي أو مصفوفة الغروانية الدهنية مع
ضمادات الدهون الغروانية :ضمادات الجروح تتكون من ألياف متعددة االمتصاص ومصفوفة دهنية  -غروانية تخلق
ً
هالما في وجود اإلف ارزات وتسهل تثبيط األنزيم البروتيني29 .
بوليمرات سكريد النانو أوليجو تشكل ً
فقدان منخفض للهواء :ميزة لسطح داعم يستخدم تدفق الهواء للمساعدة في إدارة الح اررة والرطوبة (المناخ المحلي) للجلد2 .
تعفن الجلد :تنعيم الجلد وتكسيره الناتج عن التعرض للرطوبة لفترات طويلة.
عالج اليرقة :انظر التنضير.
سوء التغذية :يُعرَّف سوء التغذية بأنه أي اختالل في التوازن الغذائي  35وهو مرادف لمصطلح نقص التغذية .الرائحة الكريهة :رائحة كريهة أو كريهة.
أساسيا في التئام الجروح ,بما في ذلك تقلص مصفوفة الجرح من خالل استخدام الخاليا الليفية العضلية ,وتنفيذ تكوين األوعية الدموية,
دور
مصفوفة ميتالوبروتيناز :بروتين خلوي يلعب ًا
ً

وهجرة الخاليا ,واعادة تشكيل مصفوفة الندبة خارج الخلية ,وازالة المصفوفة خارج الخلية التالفة4 .

عسل من الدرجة الطبية :عسل يتم ترشيحه وتشعيعه بأشعة جاما ويتم إنتاجه وفًقا لمعايير النظافة الصارمة .جلد خروف طبي :جلد خروف يتوافق مع المعيار األسترالي AS4480.1-
 1998.5المناخ المحلي للجلد :درجة الح اررة والرطوبة وتدفق الهواء بجوار سطح الجلد36 .
جدا للنمو والتطور الطبيعي.
المغذيات الدقيقة :المغذيات الدقيقة هي عنصر أو مادة كيميائية مطلوبة بكميات صغيرة ً
التنقل :القدرة على االنتقال من موضع إلى آخر.
نموذج متعدد المتغيرات :نموذج إحصائي يحتوي على متغيرات مستقلة متعددة تبحث في العالقات المستقلة بين المتغيرات37 .
وغالبا ما يتم اشتقاقها من دراسات طولية يتم فيها قياس النتائج على نفس
نموذج متعدد المتغيرات :نموذج إحصائي يحتوي على اثنين أو أكثر من المتغيرات المعتمدة أو متغيرات النتائج,
ً
الفرد عدة مرات37 .

النخر :موت األنسجة.
أيضا األنسجة الميتة أو غير القابلة للحياة.
األنسجة الميتة :األنسجة الميتة ,وتسمى ً
عالج الجروح بالضغط السلبي (عالج الجروح بالضغط السلبي) :طريقة عالج الجروح التي تعزز الشفاء من خالل إزالة الوذمة الفضائية الثالثة ,وبالتالي تعزيز توصيل المغذيات
واألكسجين ؛ إزالة إف ارزات الجرح ,وهي وسيلة االستعمار البكتيري ؛ تعزيز األنسجة الحبيبية .تعزيز تكوين األوعية الدموية .وازالة العوامل المثبطة للجروح.
المكمل الغذائي :طعام تجاري أو غيره من األطعمة الجاهزة أو المشروبات التي تكمل الطاقة والبروتين والكربوهيدرات و  /أو األلياف.
نسبة األرجحية ( :)ORنسبة احتماالت واحدة إلى احتماالت أخرى ,على سبيل المثال ,نسبة احتماالت حدث في مجموعة ما إلى احتماالت حدث في مجموعة أخرى ؛ تشير نسبة
األرجحية  1.0إلى عدم وجود فروق بين المجموعات38 .
التفريغ :إلزالة الضغط من أي منطقة.
مكمل غذائي عن طريق الفم :طعام تجاري أو غيره من األطعمة الجاهزة أو المشروبات التي تكمل المغذيات والسعرات الح اررية.
التهاب العظم والنقي :التهاب واصابة العظام ونخاع العظام ,وعادة ما يحدث بسبب مسببات األمراض التي تدخل العظام أثناء اإلصابة أو الجراحة1 .
تراكب :سطح دعم إضافي مصمم ليتم وضعه مباشرة فوق سطح موجود2 .
قيمة بي :في االختبار اإلحصائي ,احتمال أن تكون النتائج التي تم الحصول عليها ناتجة عن الصدفة وحدها38 .

الرعاية التلطيفية :تركز الرعاية على الدعم الشامل للفرد من أجل الراحة بدالً من العالج ,أو التئام الجرح ,مع تحسين نوعية الحياة والموت39 .
سبل :رفرف معلق من أنسجة البطن في شخص يعاني من السمنة.
التغذية الوريدية :توفير المغذيات الكبيرة والفيتامينات والمعادن والكهارل والسوائل عبر الوريد المركزي أو المحيطي الذي يُشار إليه عندما ال يمكن استخدام الجهاز الهضمي لدعم التغذية.

توفر التغذية الوريدية الكاملة ( )TPNجميع العناصر الغذائية األساسية ويتم توصيلها من خالل الوريد المركزي.

فقدان جزئي للجلد :تلف الجلد الذي يشمل البشرة ويمكن أن يخترق األدمة ولكن ليس من خاللها .يشمل إصابات الضغط من الفئة  /المرحلة الثانية.
ص (ص) بيرسون :مقياس لقوة واتجاه العالقة الخطية بين متغيرين متريين (االرتباط).
المحيط :المنطقة المجاورة مباشرة لحافة الجرح وتمتد إلى الخارج بقدر ما يمتد لون النسيج والتناسق.
الرقم الهيدروجيني :مقياس على مقياس من  0إلى  14للحموضة أو القلوية لمحلول مائي ,مع كون  7متعادل ,واألكبر من  7أكثر قلوية وأقل من  7يكون أكثر حمضية.
البلعمة :عملية ابتالع وهضم البكتيريا أو الخاليا أو األنسجة الميتة أو الحطام بواسطة خاليا الدم البيضاء.
غالبا ما يتم استخدام مجموعات من هذه
العالج بالضوء :عامل يستخدم موجات الطاقة من منطقة األشعة تحت الحمراء والمرئية واألشعة فوق البنفسجية للطيف الكهرومغناطيسيً .
التقنيات40 .

أيضا الحمولة الحيوية البكتيرية.
بكتيريا العوالق :بكتيريا حرة الطفو .انظر ً
الجيب :يحدث هذا عندما ال ينمو النسيج الحبيبي بشكل موحد عبر الجرح بأكمله أو عندما ال يتقدم االلتئام من أسفل الجرح إلى أعلى .يمكن أن تأوي الجيوب البكتيريا.
المياه الصالحة للشرب :المياه الصالحة الستهالك اإلنسان والحيوان.
أيضا باسم بوليهكسانيد و بوليامينوبروبيل بيجوانيد ,وهو مركب بيغوانيد بوليمري كاتيوني مشابه للكلورهيكسيدين وهو عامل مضاد للميكروبات29 .
بوليهكساميثيلين بيجوانيدُ :يعرف ً
أيضا على مادة خافضة للتوتر
ضمادة الجرح ذات األغشية البوليمرية :ضمادة رغوية مع الجلسرين لتليين األنسجة المهترئة في القرحة والنشا للتخلص من اإلف ارزات .تحتوي الضمادة ً
السطحي تعمل على إرخاء األنسجة الميتة من طبقة الجرح41 .

رطل لكل بوصة مربعة ( :)PSIوحدة ضغط يمارسها تيار من السوائل على بوصة مربعة من الجلد أو سطح الجرح.
األلبومين :بروتين في الجسم تتمثل وظيفته في نقل هرمون الغدة الدرقية والمركبات مع بروتين رابط للريتينول لنقل فيتامين أ .المستوى الطبيعي هو  15إلى  36مجم  /ديسيلتر ,ولكن
يمكن أن يختلف باختالف المختبر الذي يحدد المستوى.
الضغط :القوة لكل وحدة مساحة تمارس بشكل عمودي على مستوى االهتمام2 .
أيضا بجهاز
إصابة الضغط :تلف موضعي للجلد و  /أو األنسجة الكامنة نتيجة للضغط أو الضغط مع القص .تحدث إصابات الضغط عادةً فوق بروز عظمي ولكنها قد تكون مرتبطة ً

طبي أو شيء آخر.

قرحة الضغط :انظر إصابة الضغط
االنتشار :النسبة  /النسبة المئوية لألفراد في فئة سكانية محددة ممن لديهم حالة طبية في وقت محدد.
انتشار إصابة الضغط النقطي :يقيس نسبة السكان المحددين (على سبيل المثال ,األفراد في المستشفى) الذين لديهم إصابة ضغط في لحظة معينة من الزمن (على سبيل المثال ,في يوم
محدد)42 .
انتشار إصابات الضغط خالل الفترة :يقيس نسبة السكان المحددين (على سبيل المثال ,األفراد في المستشفى) الذين يعانون من قرحة الضغط على مدى فترة زمنية (على سبيل المثال,
أكثر من أسبوع).

نقطة الضغط :نقطة على سطح الجسم حساسة للضغط (على سبيل المثال ,بروز عظمي).
السيتوكينات المنشطة لاللتهابات :مادة الجسم المحررة في وجود االلتهاب والعدوى ,على سبيل المثال ,اإلنترلوكين  1-وعامل نخر الورم ,والذي بدوره يزيد من مستويات المصفوفة
المعدنية (مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية) ,ويقلل من مستوى المثبطات في األنسجة ضد مصفوفة ميتالوبروتياز المادة الخاللية ,و يقلل من إنتاج عوامل النمو ونشاط األرومة
مهما في تنظيم استجابة بروتين المرحلة الحادة الكبدية المتكاملة.
الليفية  43.يلعبون ًا
دور ً
الضمادة الوقائية :ضمادة توضع على الجلد قبل حدوث أي تلف للجلد واضح بهدف منع تكسر الجلد بسبب الضغط والقص والتغيرات في المناخ المحلي للجلد .تساهم ميزات مثل نوع
المادة الالصقة المرنة (مثل السيليكون) وعدد طبقات الضمادة وبنيتها وحجم الضمادة المختارة في قدرتها على حماية الجلد44 .
البروتياز :إنزيم حال للبروتين.
البروتين :مركب عضوي معقد يتكون من سالسل جزيئات األحماض األمينية .البروتينات مسؤولة عن إصالح األنسجة المصابة ,وتوازن السوائل ,وانتاج األجسام المضادة ,والوظيفة
الخلوية ,والوظيفة الهرمونية واإلنزيمية .البروتينات مصدر لمواد بناء العضالت وعالج الجروح.
خارجيا على الجلد لحمايته من المواد الضارة.
واقي (الجلد) :مادة أو منتج يوضع
ً
سوء التغذية بالبروتينات والسعرات الح اررية :يحدث هذا عندما ال يكفي تناول البروتين والطاقة لتلبية متطلبات التمثيل الغذائي للفرد .يمكن عكس الهزال والفقدان المفرط لكتلة الجسم
الخالية من الدهون الناتج عن قلة الطاقة التي يتم توفيرها ألنسجة الجسم فقط عن طريق إعطاء العناصر الغذائية 45
اإلنزيم المحلل للبروتين :مادة داخلية المنشأ مثل كوالجيناز ,إيالستاز ,ميلوبيروكسيديز ,حمض هيدروالز ,والليزوزيمات التي تعمل بشكل انتقائي على تسييل وفصل األنسجة الميتة
والخرسانة عن األنسجة السليمة23 .
الغسل النابض :توصيل سائل الري في نبضات سريعة ومنفصلة عبر وحدة تعمل بالبطارية يمكن التخلص منها والتي توفر ضغوط ري متغيرة مع أو بدون شفط متزامن .قد يؤدي نبض
فور عن طريق مالمسة الجرح1 .
سائل الري إلى زيادة كمية الحطام المزال .يزيل الشفط المتزامن سائل الري الملوث ًا
التيار النبضي :مصطلح يصف سمة من سمات التحفيز الكهربائي ,والتيار النبضي هو موجز أحادي االتجاه (تيار نبضي أحادي الطور) أو ثنائي االتجاه (تيار نابض ثنائي الطور)
لإللكترونات أو األيونات حيث يتم فصل كل نبضة بفترة بدون تدفق تيار.
العالج بالمجال الكهرومغناطيسي النبضي :توصيل المجال المغناطيسي إلى سرير الجرح بهدف تحقيق تأثير عالجي.
صديدي :يحتوي على صديد.
مؤشر الجودة :تستخدم مؤشرات الجودة في تقييم جودة الرعاية الصحية .تُعد إرشادات الممارسة السريرية المستندة إلى األدلة مصادر ذات صلة لتوليد 46
جودة الحياة :مقياس نوعي فردي لتأثير المرض و  /أو العالج و  /أو اإلعاقة على قدرة الفرد على عيش حياة ُمرضية47 .
احتقان تفاعلي :احمرار الجلد الناجم عن اندفاع الدم مرة أخرى إلى األنسجة الناقصة لألكسجة بعد تخفيف الضغط.
سطح دعم تفاعلي :سطح دعم مزود بالطاقة أو غير مزود بالطاقة مع القدرة على تغيير خصائص توزيع الحمل فقط استجابة للحمل المطبق2 .
منحنى مشغل المستقبل ,المنطقة الواقعة تحت (اوروك) :مقياس للدقة الشاملة الختبار معين ,بقيمة تقترب من  1.0مما يشير إلى حساسية وخصوصية عالية37 .
المخاطر النسبية (نسبة المخاطر) :مخاطر نتيجة معينة (على سبيل المثال ,إصابة ضغط) تحدث في وجود تعرض معين (على سبيل المثال ,برنامج الوقاية من إصابات الضغط)
مقارنة بالمخاطر دون التعرض المحدد .يشير االختطار النسبي  1.0إلى عدم وجود فرق في مخاطر النتائج بين التعرض وعدم التعرض.
إعادة االندمال :استبدال الطبقات الظهارية للنسيج.
تغيير الوضع :تغيير في وضع الفرد المستلقي أو الجالس ,بغرض تخفيف الضغط أو إعادة توزيعه وتعزيز الراحة ,يتم إجراؤه على فترات منتظمة.

تفعا بمقدار  30درجة.
وضع شبه فاولر :وضع يكون فيه الفرد مستلًقا ورأس السرير مر ً
الحساسية :نسبة األفراد المصابين بالمرض أو الحالة الذين تكون نتيجة اختبارهم إيجابية عند الخضوع الختبار معين .وبالتالي ,تشير الحساسية إلى مدى جودة اكتشاف اختبار معين
لحالة معينة موجودة بالفعل48 .
اإلنتان :خلل وظيفي يهدد الحياة ناجم عن استجابة مضيفة غير منظمة للعدوى49 .
مصل :مجموعة من المصل  /البالزما داخل الجرح.
القص (إجهاد القص) :القوة لكل وحدة مساحة تمارس بالتوازي مع المستوى العمودي للفائدة2 .
ضمادة سيليكون للجرح :ضمادة مكونة من السيليكون ,وهي خاملة كيميائياً ,وبالتالي ال تتفاعل كيميائياً مع الجرح .إنه غير قابل للذوبان في إف ارزات الجرح .يوفر هذا الضماد طبقة
تالمس للجروح يمكن إزالتها بشكل غير رضحي وبدون ألم للفرد.
حاجز أمام اختراق البكتيريا50 .
ًا
ضمادة الجرح المشبعة بالفضة :منتج ضماد مشبع بالفضة األيونية إلطالق الفضة بشكل فوري أو مستمر في طبقة الجرح .توفر الفضة
سلفاديازين الفضة :عامل مضاد للجراثيم أساسه الفضة.
أحيانا نفق ,يحدث في أي اتجاه من سطح أو حافة الجرح .ينتج عنه مساحة ميتة مع احتمال تكوين الخراج .يمكن تمييز الجيوب
الجيوب األنفية :مسار أو مسار لتدمير األنسجة ,يسمى
ً
كبير من حافة الجرح1 .
صغير فقط من حافة الجرح بينما يتضمن التقويض جزًءا ًا
ًا
األنفية عن التقويض من حيث أنها تتضمن جزًءا

سالمة الجلد :سالمة الجلد هي مزيج من بنية جلدية سليمة وقدرة وظيفية عالية بما يكفي للحفاظ عليها51 .
أنسجة :أنسجة ناعمة ,رطبة ,مهترئة (غير قابلة للحياة) .قد يكون أبيض أو أصفر أو أسمر أو أخضر ,وقد يكون
ملتصقا بشدة1 .
فضفاضا أو
ً
ً
سطح الدعم المخصص :أسطح الدعم المتخصصة هي أسطح دعم لها ميزات تقنية إضافية مصممة لزيادة إعادة توزيع الضغط وتقليل القص والتأثير على المناخ المحلي (على سبيل
المثال ,الضغط المتناوب أو الهواء المميع أو ميزات فقدان الهواء).
الخصوصية :نسبة األفراد غير المصابين بمرض أو حالة والذين تكون نتيجة اختبارهم سلبية عند خضوعهم الختبار معين .وبالتالي ,تشير الخصوصية إلى مدى نجاح اختبار معين في
موجودا48 .
استبعاد شرط معين عندما ال يكون الشرط
ً
مرتبة المستشفى القياسية :مصطلح يستخدم لوصف المرتبة القياسية المتوفرة داخل المنشأة ويستخدم بشكل عام كتدخل مقارن في التجارب البحثية التي تبحث في فعالية أسطح دعم إعادة
وفقا للسياق التاريخي والسريري
ونادر ما يتم اإلبالغ عنها بالتفصيل في التجارب السريرية .في معظم الحاالت,
ًا
توزيع الضغط .على هذا النحو ,تختلف صفات مرتبة المستشفى القياسية ً

ُيفترض أن مرتبة المستشفى القياسية هي رغوة غير مزودة بالطاقة أو مرتبة ذات نوابض2 .

الداللة اإلحصائية :مصطلح يشير إلى أن نتائج تحليل بيانات العينة من غير المحتمل أن تكون نتيجة الصدفة عند مستوى احتمالية محدد38 .
االنفعال :قياس التشوه النسبي.
اإلجهاد :القوة المنقولة لكل وحدة مساحة.
سطح الدعم :جهاز متخصص إلعادة توزيع الضغط مصمم إلدارة أحمال األنسجة و  /أو المناخ المحلي و  /أو الوظائف العالجية األخرى .تشمل أسطح الدعم ,على سبيل المثال ال
الحصر ,المراتب وأنظمة األسرة المتكاملة واستبدال المراتب أو التراكبات أو وسائد المقاعد وتراكبات وسائد المقعد2 .
الفاعل بالسطح (العامل النشط السطحي) :مادة تقلل التوتر السطحي للوسط الذي تذوب فيه ,و  /أو التوتر السطحي مع األطوار األخرى ,وبالتالي ,يتم امتصاصها بشكل إيجابي عند
أيضا على المواد القابلة للذوبان بشكل ضئيل ,مما يقلل من التوتر السطحي للسائل عن طريق االنتشار
السائل  /البخار و  /أو في غيره واجهات .يتم تطبيق مصطلح الفاعل بالسطح ً

تلقائيا على سطحه52 .
ً

إصابة األنسجة العميقة المشتبه بها :منطقة موضعية أرجوانية أو كستنائية من جلد سليم متغير اللون أو سليم أو نفطة مملوءة بالدم بسبب تلف األنسجة الرخوة الكامنة من الضغط و /
دفئا أو برودة من األنسجة المجاورة .قد يكون من الصعب اكتشاف إصابة األنسجة العميقة لدى األفراد ذوي
أو القص .قد يسبق المنطقة نسيج مؤلم أو صلب أو طري أو مستنقع أو أكثر ً
يعا في تعريض طبقات إضافية من األنسجة
البشرة الداكنة .قد يشمل التطور نفطة رقيقة فوق سرير الجرح الداكن .قد يتطور الجرح أكثر ويصبح مغطى بفتحة رقيقة .قد يكون التطور سر ً

حتى مع العالج53 .

مقاومة الشد :أقصى قوة أو ضغط يمكن تطبيقه على الجرح دون التسبب في تفككه.
الميل في الفضاء :وضع المقعد (كرسي متحرك عادة) يغير اتجاه الجسم مع الحفاظ على وضعية الورك والركبة والقدمين في الزوايا التي يتم تحقيقها في وضع الجلوس المعتاد .يتناقض
مائال للخلف عند الورك ,ويميل الفرد للخلف54,55 .
هذا مع وضع االستلقاء حيث يكون الجذع العلوي ً
طبقة واجهة األنسجة :النقطة التي يكون عندها الضمادة على اتصال مباشر بالجلد (سرير الجرح).
نقص تروية األنسجة :انخفاض مستويات األكسجين إلى ما دون المستوى الطبيعي.
مضاد حيوي موضعي :انظر المضاد الحيوي.
مساعد النقل :أي عامل يساعد في نقل فرد (على سبيل المثال ,صفيحة ,رافعة ميكانيكية).
ضمادة رقيقة شفافة :ضمادة شفافة غير قابلة لالمتصاص وقائمة على البوليمر ,مما يجعلها قابلة للنفاذ لألكسجين وبخار الماء ولكن ليس للماء1 .
النتح :عملية تمر من خاللها الرطوبة إلى الغالف الجوي كبخار ماء .القدرة على النضح هي خاصية يمكن استخدامها لوصف ضمادة الجرح التي لها جودة شبه نفاذة أو منفذة تسمح
للرطوبة الزائدة بالمرور إلى الغالف الجوي كبخار.
جروح انفية :انظر الجيوب األنفية.
التغيير :فعل تغيير الموقف.
الموجات فوق الصوتية :اهتزاز ميكانيكي (طاقة صوتية) ينتقل في تشكيل موجي بترددات تتجاوز الحد األعلى لسمع اإلنسان .عند استخدامه كعامل عالجي ,فإن خاصية االهتزاز تؤثر
على خاليا األنسجة البيولوجية .يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم وعالج األنسجة الرخوة.
ضوءا غير مرئي وهو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي ويمكن استخدامه كعامل عالجي ضوئي.
العالج بالضوء فوق البنفسجي :شكل من أشكال العالج يستخدم
ً
التقويض :منطقة من تدمير األنسجة تمتد تحت الجلد السليم على طول محيط الجرح الذي يشيع ظهوره في إصابات القص .يمكن تمييزه عن السبيل الجيوب األنفية من حيث أنه يشتمل
على جزء كبير من حافة الجرح
نقص التغذية :انظر سوء التغذية.
فقدان الوزن غير المقصود :فقدان الوزن بشكل تدريجي وغير مقصود بمرور الوقت.
فسيولوجيا يحتاج إلى عالج بطرق اجتياحية مثل التهوية الميكانيكية ,عوامل ضغط األوعية ,أكسجة الغشاء خارج الجسم ,مضخة بالون داخل
شخص غير مستقر :فرد غير مستقر
ً
األبهر ,جهاز مساعدة البطين األيسر ,أو عالج بديل كلوي مستمر.

تماما عن طريق النثر (األصفر أو األسمر أو الرمادي أو األخضر
إصابة الضغط ,غير قابلة للتقييم :إصابة الضغط مع فقدان الجلد بكامل سمكه حيث يتم حجب العمق الفعلي للجرح ً
أو البني) و  /أو الخشخاش (بني أو بني أو أسود) في سرير الجرح  .حتى يتم إزالة ما يكفي من النتوءات و  /أو النتوءات لكشف قاعدة الجرح ,ال يمكن تحديد ما إذا كانت إصابة
الضغط من الفئة  /المرحلة الثالثة أو الرابعة.
الرغوة اللزجة (رغوة الذاكرة) :نوع من مادة البوليمر المسامية التي تتوافق مع الوزن المطبق .تعرض المادة خصائص مرنة مبللة عند تطبيق الحمل

 ثم إزالته عند االلتصاق بطبقة الجرح عند إزالة, وتركه ليجف, ووضعه مبلالً على الجرح, تقنية يتم من خاللها ترطيب الشاش بمحلول ملحي عادي:ضمادة شاش مالحة مبللة إلى جافة
 يكون الجرح غير منقوص على وجه التحديد,الضمادة
. أسلوب عالج مائي باستخدام الماء مع أو بدون إضافات أو محلول ملحي لتحفيز التئام الجروح وتنظيف وازالة الجروح المزمنة:ويرلبول
. والسيطرة على الرائحة الكريهة وتقليل األلم, وامتصاص وتصريف اإلف ارزات, والحماية, بما في ذلك تعزيز الشفاء, مادة توضع على الجرح لعدة أسباب:تضميد الجرح
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الملحق األول :المنهجية اإلرشادية

المقدمة
تم استخدام المنهجية التالية لتطوير هذا اإلصدار من الدليل اإلرشادي .تم توفير المنهجية لجميع أصحاب المصلحة من خالل منشور راجعه النظراء 1 ,وعلى موقع الدليل اإلرشادي
(.)www. internationalguideline.com
اعتبار من عام  2014لضمان معالجة المعايير الدولية الحالية في تطوير الدليل اإلرشادي والحفاظ على تطوير إرشادات صارمة .يستمر
ًا
تمت مراجعة منهجية هذا اإلصدار من الدليل
الدليل اإلرشادي في التركيز على األدلة األولية ,ويتضمن عملية تصويت باإلجماع لتعيين "قوة التوصية" لكل بيان توصية قائم على األدلة .تهدف هذه العملية إلى توفير مؤشر على الثقة

التي يمكن أن يتمتع بها المهني الصحي في أن تنفيذ التوصية سيعزز النتائج اإليجابية .يمكن استخدام التصنيف لتحديد أولويات التدخالت .يوفر هذا الملحق نظرة عامة مختصرة عن
العملية ,وتتوفر معلومات إضافية (مثل نماذج تضارب المصالح) على موقع الدليل اإلرشادي.
موقع الدليل
http://www.intemationalguideline.com
تم إنشاء موقع الدليل اإلرشادي لنشر الوثائق المرتبطة بالدليل اإلرشادي .يتم استخدام موقع الدليل اإلرشادي لنشر الدليل المرجعي السريع وتكريم الرعاة ونشر الوثائق والتحديثات
والبيانات الداعمة من مجموعة الحوكمة التوجيهية.
المشاركون في تطوير الدليل اإلرشادي
طلب من جميع
تم فحص جميع أعضاء فريق التطوير للتجارب والخبرة والتضارب المحتمل في المصالح من خالل التعبير عن االهتمام وعملية التطبيق.
حرصا على الشفافيةُ ,
ً
بناء على نسخة معدلة من المبادئ التوجيهية لمبادئ الشبكة
المساهمين في الدليل تحديد تضارب المصالح المحتمل وقيمته التقريبية .تم اإلعالن عن تضارب المصالح المحتملة وادارتها ً
سنويا كتابة وابالغ أخصائي المنهجية كلما نشأ تعارض جديد .سيتم نشر إعالنات تضارب المصالح النهائية على موقع الدليل
الدولية 2 .تم استكمال إعالنات تضارب المصالح
ً
وفقا لملحق الجدول  2في شونمان وآخرون 2 )2015( .امتنعوا عن مراجعة أي بحث وتقييمه بشكل نقدي في
جدا" ً
اإلرشادي .المشاركون مع تضارب المصالح "معتدلة" إلى "عالية ً

منطقة النزاع ,وتم استبعادهم من مناقشات المجموعة ,واعداد الفصل وقوة تصنيف األدلة.
المنظمات األعضاء

تمت مراجعة هذا الدليل اإلرشادي من قبل المنظمات األعضاء :الهيئة االستشارية األوروبية لقرحة الضغط ( ,)EPUAPوالهيئة االستشارية الوطنية إلصابات الضغط (,)NPIAP
وتحالف إصابة الضغط في المحيط الهادئ (.)PPPIA
المنظمات المنتسبة
تمت دعوة المنظمات الدولية األخرى التي ال تستهدف الربح والتي تشترك في مهمة وقيم وأغراض المنظمات األعضاء لتقديم طلب لالنضمام إلى عملية التطوير من خالل التعيين
كمنظمات منتسبة .نجحت المنظمات التالية:


التعاون الصيني بين :جمعية التمريض الصينية وجمعية التمريض في جيانغسو



التعاون اإلندونيسي مع :جمعية تمريض جراحة استئصال وسلب البول اإلندونيسي وجمعية أطباء العناية بالجروح اإلندونيسية



التعاون الكندي مع :الجمعية الكندية للعالج المعوي والجروح الكندية



الجمعية اليابانية لقرحة الضغط



الرابطة الكورية لممرضات إستئصال الجروح



الجمعية الماليزية لمتخصصي العناية بالجروح



جمعية العناية بالجروح الفلبينية



الفرع السعودي للعالج المعوي



جمعية الممرضات التايوانية الستئصال الجروح والحصر



جمعية العالج المعوي التايالندية



المجلس العالمي ألخصائيي العالج المعوي



الرابطة الب ارزيلية للمعالجين المعويين :العناية بالجروح والفغر والحصر.

مجموعة الحوكمة التوجيهية
قامت مجموعة حوكمة المبادئ التوجيهية بمراقبة كل خطوة من خطوات عملية تطوير الدليل اإلرشادي وادارة استراتيجية نشر الدليل .رشحت كل منظمة من المنظمات األعضاء الثالثة
عضوا .قام الممثلون األربعة المعينون لكل منظمة عضو بتعيين رئيس .صوت أعضاء مجموعة الحوكمة
أربعة ممثلين لكل منها ,لتشكيل مجموعة الحوكمة اإلرشادية المكونة من 12
ً
ار .فحص األدلة وبناء توافق اآلراء سبق كل التصويت.
جميعا خالل المداوالت المشتركة ,مع اتخاذ األغلبية قرًا
اإلرشادية
ً
مجموعات العمل الصغيرة
تم تقسيم محتوى الدليل اإلرشادي إلى مجاالت مواضيع العمل وتشكيل مجموعات العمل الصغيرة لمراجعة األدلة .تم اختيار أعضاء مجموعات العمل الصغيرة على أساس الخبرة والخبرة.
تم استبعاد ممثلي الصناعة .تم تشكيل مجموعات العمل الصغيرة على أساس مبدأ المساهمة المتساوية من المنظمات األعضاء والتمثيل من منظمة منتسبة واحدة على األقل .كان تطوير
الدليل عملية تك اررية ,حيث حافظ أعضاء مجموعة الحوكمة اإلرشادية ومجموعات العمل الصغيرة على التواصل عبر المنهج.
المستهلكون المرضى ومقدمو الرعاية غير الرسميين
تمت دعوة المستهلكين (المرضى ومقدمي الرعاية) للمشاركة في عملية التطوير .في بداية المشروع ,تم إجراء مسح دولي للمستهلكين لتحديد احتياجات المستهلك واهتمام المستهلك
بمقاييس النتائج وابالغ تطوير األسئلة السريرية .تم اإلبالغ عن هذه العملية في مكان آخر في ملخص المنهجية هذا.
المنهج
تم اإلشراف على عملية الدليل اإلرشادي من قبل أخصائي منهجي ذي خبرة .ساعد خبير المنهجية أعضاء مجموعات العمل الصغيرة في تنفيذ المنهجية الموثقة ,وتقييم وتلخيص األدبيات
طا بين مجموعة الحوكمة التوجيهية
الجديدة ,والمراجعة الموجهة وتطوير التوصيات .أدار المنهجي عملية التصويت السرية باإلجماع و تضارب المصالح .sقدم أخصائي المنهجية راب ً
والمنظمات المنتسبة ,وبين مجموعة الحوكمة اإلرشادية ومجموعات العمل الصغيرة .حضر أخصائي المنهجية اجتماعات مجموعة الحوكمة اإلرشادية ومجموعات العمل الصغيرة ,لكنه لم
يشارك في أي تصويت في االجتماعات أو في قوة عملية التوصية
أصحاب المصلحة
تم توفير عملية التطوير ألصحاب المصلحة على موقع الدليل اإلرشادي .صاحب المصلحة هو أي شخص لديه مصلحة في إصابات الضغط ويرغب في المساهمة من خالل قراءة
المنهجية واستراتيجيات البحث والمراجع قيد الدراسة والتعليق على مسودة المبدأ التوجيهي .يجوز ألي شخص التسجيل بصفته صاحب مصلحة ,إما كفرد أو كممثل لمجتمع  /منظمة.
الطرق
يتم تحديد خطوات عملية تطوير الدليل بشكل موجز أدناه .من أجل البساطة والوضوح ,توصف العملية بأنها خطية ومتسلسلة ؛ ومع ذلك ,كانت العملية الفعلية تك اررية ,مع تطوير
مسودات متعددة وتحسينها تدريجياً.
التعرف على الدليل
قواعد بيانات
حددت مجموعة الحوكمة اإلرشادية األسئلة السريرية لتوجيه عمليات البحث في األدبيات .للتعرف على المؤلفات العلمية حول الوقاية من إصابات الضغط وعالجها ,تم الرجوع إلى عدة
قواعد بيانات إلكترونية ,منها:


ايه ان اي دي



ميدالين



ايم بايس



سكوبس



قاعدة بيانات كوكران للمراجعات المنهجية



سجل كوكرين المركزي للتجارب ذات الشواهد



تقييم التكنولوجيا الصحية

كانت تواريخ البحث لهذا التحديث من  1يوليو  2013حتى  31أغسطس  .2018كما تم االحتفاظ باألدلة من اإلصدارات السابقة من الدليل اإلرشادي في هذه الطبعة.
استراتيجية البحث
تم تطوير إستراتيجية بحث حساسة واتاحتها على موقع الدليل اإلرشادي .أجرى مجموعات العمل الصغيرة عمليات بحث مركزة إضافية لضمان تغطية العمق الكامل واتساع نطاق
بناء على معايير التضمين واالستبعاد التالية.
موضوعهم ,إذا لزم األمر .تم فحص جميع المراجع التي تم الحصول عليها من خالل البحث اإللكتروني في األدب من قبل أخصائي المنهج ً
معايير األهلية العامة


يجب أن تركز المقاالت بشكل أساسي على الوقاية من إصابات الضغط ,أو تقييم المخاطر ,أو عالج إصابة الضغط في األشخاص.



يجب أن تكون المقاالت قد تم نشرها في مجلة علمية محكمة.



متاحا.
يجب أن يكون الملخص ً

معايير االشتمال للبحث األولي:


يجب أن تستخدم الدراسات أحد التصاميم التالية:



التجارب المعشاة ذات الشواهد



التجارب السريرية المستقبلية



دراسات األتراب المحتملين مع مجموعة تحكم



قبل االختبار  /دراسات ما بعد االختبار



دراسات األتراب بأثر رجعي



الدراسات الرصدية



دراسات مستعرضة



دراسات المسح



دراسات التحكم في الحاالت



سلسلة من الحاالت.



يجب أن يكون قد تم تضمين ما ال يقل عن عشرة مواضيع في أي سلسلة حاالت.



تم اعتبار الدراسات التي تستخدم المنهجيات النوعية الراسخة مناسبة للسؤال السريري (على سبيل المثال ,تجارب الفرد ,مثل األلم).

معايير التضمين للبحث المركب:


كانت المراجعات المنهجية والتحليالت التلوية للمناقشة المقارنة فقط ,وتم تحديدها بوضوح كمحتوى داعم في تخطيط الدليل اإلرشادي .لم يتم تضمين مصادر األدلة هذه في
قوة تصنيف األدلة.



سيتم فحص المراجعات المنهجية والتحليالت الوصفية المحددة لألهلية باستخدام أداة امستار  . 2لإلدراج ,كانت مصادر األدلة هذه مطلوبة لتلبية جميع المجاالت الحرجة
المدرجة في الجدول 30.1.3



راجع أعضاء مجموعات العمل الصغيرة المقاالت األصلية المذكورة في المراجعات المنهجية والتحليالت الوصفية.



تم النظر في األشكال األخرى من األدلة المركبة (مثل اإلرشادات السريرية األخرى) فقط لدعم مناقشة الخلفية أو بيانات الممارسة الجيدة أو اعتبارات التنفيذ ,حسب
االقتضاء.

تم فحص البحوث المنشورة بلغات أخرى غير اإلنجليزية من خالل تقييم الملخص اإلنجليزي .لم يكن هناك قيود على اللغة .تم تحديد مجموعة من المترجمين من بين المشاركين في
الدليل اإلرشادي .تم اختيار المنشورات للتقييم واستخراج البيانات من قبل مترجم واحد فقط عندما كان هناك احتمال لتقديم أدلة فريدة عالية المستوى غير متوفرة في مجموعة األدلة
الحالية.
الجدول  :30.1المجاالت الحرجة للمراجعات المنهجية للوفاء بالتضمين (مقتبس من  Sheaوآخرون 3



تم إجراء بحث مناسب عن األدبيات وفًقا لمعايير على أداة امستار ( 2البند )4
يتم سرد الدراسات المقروءة بالكامل ولكن المستبعدة بشكل فردي ,مع تبرير استبعاد كل دراسة فردية (امستار  , 2البند )7



يتم تقييم خطر التحيز في الدراسات الفردية المشمولة وفًقا لمعايير أداة امستار  . 2يتضمن ذلك تقييم مخاطر التحيز من عناصر محددة وفًقا ألداة امستار ( . 2البند



تُستخدم طرق التحليل التلوي المناسبة وفًقا لمعايير أداة امستار  , 2مع تبرير الجمع في التحليل التلوي واستخدام تقنية ترجيح مناسبة وتعديل عدم التجانس عند وجودها
(البند )11



يؤخذ في االعتبار خطر التحيز في دراسات األفراد عند تفسير نتائج المراجعة إما بتضمين التجارب المعشاة ذات الشواهد ذات االختطار المنخفض للتحيز أو إذا كانت



يتم إجراء تقييم للوجود والتأثير المحتمل لتحيز النشر وفًقا للمعايير الموجودة في أداة امستار  , 2أي بالنسبة للمراجعات ذات التوليف الكمي ,يتم إجراء االختبارات
الرسومية أو اإلحصائية لتحيز النشر ومناقشة احتمال وحجم تأثير تحيز النشر (البند ) 15

)9

التجارب المعشاة ذات الشواهد ذات مخاطر معتدلة أو عالية من التحيز أو غير معشاة متضمنة ,تتم مناقشة تأثير ذلك (امستار  2بند )13

معايير االستبعاد:


مراجعات األدبيات غير المنهجية ,واألوراق السردية ,والرأي ,والتعليق ,والمبادئ التوجيهية السريرية األخرى واألوراق الوصفية .تم استخدام األوراق التي تندرج في هذه الفئة
فقط لدعم مناقشة الخلفية أو بيانات الممارسات الجيدة أو اعتبارات التنفيذ ,كما هو مطلوب.



سلسلة حاالت مع أقل من  10مشاركين.



ملخصات المؤتمر أو أوراق قصيرة مع تفاصيل غير كافية لتمكين التقييم.



تقارير مكررة عن البحث.



النمذجة الحاسوبية وغيرها من األبحاث التي أجريت في غير البشر ,باستثناء دعم مناقشة الخلفية.



المراجعات المنهجية والتحليالت الوصفية ال تلبي جميع المجاالت الحرجة المدرجة في الجدول .1



األوراق التي ال تركز بشكل كبير على الوقاية من إصابة الضغط أو العالج أو تقييم المخاطر.



أوراق مكتوبة بلغات أخرى غير اإلنجليزية لم يشر الملخص لها إلى دليل فريد وعالي المستوى

معايير األهلية إلعداد التقارير البحثية حول تحسين الجودة والتعليم
باإلضافة إلى المعايير الموضحة أعاله ,كانت معايير اإلدراج اإلضافية:


شهر على األقل.
تصميم السالسل الزمنية بثالث نقاط زمنية لقياس النتائج على األقل ,مع تغطية البيانات لمدة ً 12ا
يجب أن يكون المشروع على مستوى المؤسسة (أي ليس وحدات فردية).



يجب أن تكون النتائج هي معدالت اإلصابة بالضغط المكتسبة أو الوقوع.



ينبغي وصف مشاريع تحسين الجودة بتفاصيل كافية لتمكين تكرارها (أي األساليب المحددة المستخدمة ,والعوائق والميسرات).



لم يتم النظر في المطبوعات قبل يناير  ,2008ما لم يتم تحديدها على أنها منشورة من قبل مجموعة العمل الصغيرة أو مجموعة الحوكمة التوجيهية.



معايير األهلية لتقارير البحث عن عوامل خطر إصابات الضغط
في إرشادات  ,2014مراجعة منهجية بواسطة كولمان وآخرون 4 )2013( .كأساس الختيار األدبيات لتحديد خصائص المريض التي تزيد من احتمالية تطور إصابة الضغط .تم
استكمال هذه المراجعة ببحث ممتد إلى األدبيات المنشورة حتى  31أغسطس  2018إلصدار  .2019معايير االشتمال واالستبعاد التي يطبقها كولمان وآخرون 4 )2013( .مطبقة على
جميع األدبيات:

معايير االشتمال:


بحث أولي



المرضى البالغين (أكبر من  18سنة)



كانت النتيجة تطوير إصابة ضغط جديدة



الفوج المرتقب ,مراجعة السجل بأثر رجعي (حيث كان عامل الخطر يسبق إصابة الضغط) أو التجارب المضبوطة



مدة المتابعة ثالثة أيام على األقل باستثناء دراسات غرفة العمليات



تم تحديد النتيجة بوضوح على أنها الفئة  /المرحلة األولى أو إصابة ضغط أكبر أو ما يعادلها



تم إجراء تحليالت متعددة المتغيرات لتحديد العوامل التي تؤثر على نتيجة إصابة الضغط



كانت وحدة التحليل هي المريض الفردي.



معايير االستبعاد:



المقطعية ,دراسة الحالة ,استدعاء المريض أو التقرير الذاتي ,تحليل سجالت الممارس العام.



نشر مكرر لمجموعة بيانات المريض



دراسات أترابية (مراجعات مستقبلية وتسجيلية) تم فيها استبعاد أكثر من  ٪20من عينة الدراسة من التحليل ألسباب تشمل االنسحاب والوفاة وفقدان المتابعة وفقدان السجالت



التجارب ذات الشواهد التي لم تنطبق فيها هذه المعايير الدنيا :التخصيص العشوائي للمعالجة والتحليالت النية في العالج.

تقييم الدليل
تم تقييم الجودة المنهجية لكل دراسة من قبل اثنين من المراجعين .عندما لوحظ تباين كبير في الرأي (مثل أن الجودة اإلجمالية للورقة تم تصنيفها بشكل مختلف من قبل المراجعين) ,قام
مراجع ثالث بتقييم الورقة.
تم تقييم الجودة المنهجية لكل دراسة باستخدام قوائم مراجعة المنهجية .ركز تقييم جودة الدراسة على صحة الدراسة الداخلية والخارجية للدراسات .تم النظر في معايير الجودة الواسعة
التالية :الصالحية الداخلية ؛ سؤال (أسئلة) بحث واضحة ومناسبة ؛ اختيار الموضوعات توزيع؛ قابلية المقارنة األساسية ؛ النتائج .التعمية .عوامل خارجية؛ تحليل احصائي؛ التقييم
الشامل للدراسة ؛ والتحيز المحتمل .تم استخدام أدوات تقييم نقدي محددة لتصميمات بحثية مختلفة ,وتم وصف هذه األدوات بمزيد من التفصيل في تقرير المنهجية الكامل المتاح على
موقع الدليل اإلرشادي.
تم تقييم كل معيار في قوائم مراجعة التقييم النقدي على أنه مستوفى ,ولم يتم استيفائه ولم يتم اإلبالغ عنه  /غير واضح ,أو غير قابل للتطبيق .ما لم يتم ذكر طرق بديلة على أدوات
محددة ,سيتم وصف الدراسات بأنها عالية أو متوسطة أو منخفضة الجودة باستخدام المعايير التالية:


دراسات عالية الجودة :تلبي  ٪80على األقل من المعايير المعمول بها



دراسات جودة معتدلة :تلبي بالكامل  ٪70على األقل من المعايير المعمول بها



دراسات ذات جودة منخفضة :لم تلب بالكامل  ٪70على األقل من المعايير المطبقة.

تقييم الجودة المنهجية لبحوث عوامل الخطر
كولمان وآخرون .آل 4 )2013( .استخدم إطار تقييم يستند إلى إرشادات لتقييم جودة ومخاطر التحيز في الدراسات اإلنذارية واالعتبارات المنهجية في التحليل والتحليل التلوي ونشر
نظر ألن هذا المبدأ التوجيهي مبني على مراجعة  ,.Coleman et alفقد تم تقييم األدلة باستخدام نفس الطرق ,والتي قيمت العوامل التالية:
الدراسات القائمة على المالحظةً .ا


تم وصف عينة الدراسة األساسية (أي األفراد الذين يدخلون الدراسة) بشكل كاف للخصائص الرئيسية



تعريف أو وصف واضح لعامل الخطر الذي تم قياسه (على سبيل المثال ,بما في ذلك الجرعة والمستوى ومدة التعرض والمواصفات الواضحة لطريقة القياس)



المتغيرات المستمرة المستخدمة أو نقاط القطع المناسبة (أي غير المعتمدة على البيانات) للبيانات المستمرة.



قياس عامل الخطر صحيح وموثوق



نسبة كافية من العينة لديها بيانات كاملة عن عوامل الخطر



مجموعة من عوامل الخطر المحتملة التي تم قياسها (على سبيل المثال ,المتغيرات الرئيسية في النموذج المفاهيمي ؛ عوامل اإلرباك المحتملة التي تم أخذها في االعتبار في
تصميم الدراسة)



يتم احتساب مجموعة من عوامل الخطر المحتملة في التحليل (أي ,التعديل المناسب ,المربكات المحتملة التي يتم أخذها في االعتبار في التحليل)



التضمين المناسب



ال تقارير انتقائية.

باإلضافة إلى ذلك ,تم إيالء اعتبار خاص لمجال الجودة التالي:


هل يوجد عدد كاف من األحداث (القاعدة العامة :أكثر من  10أحداث لكل عامل خطر)؟



هل هناك عرض كاف للبيانات لتقييم مدى كفاية الطريقة والتحليل؟



هل استراتيجية بناء النموذج (أي إدراج المتغيرات) مناسبة وتستند إلى إطار مفاهيمي؟



هل النموذج المختار مناسب للتصميم؟

الجدول  :30.2العالقة بين معايير التقييم ومجاالت الجودة لدراسات عوامل الخطر (من كولمان ,تستخدم بإذن)
مجاالت الجودة 4-1
المعايير 8-1

 .1هل هناك عدد كاف من
األحداث (القاعدة العامة:
أكثر من  10أحداث لكل
عامل خطر)؟

.1

تم وصف عينة الدراسة األساسية بشكل كاف للخصائص الرئيسية.

.2

يتم تقديم تعريف  /وصف واضح لعامل الخطر الذي تم قياسه مع

.3

المتغيرات المستمرة المستخدمة أو المناسبة (أي ال تعتمد على

تقديم تعريف  /وصف واضح لكيفية قياس عامل الخطر
البيانات) نقاط القطع للبيانات المستمرة.

.4

نسبة كافية من العينة لديها بيانات كاملة عن عوامل الخطر.

.5

يتم قياس مجموعة من عوامل الخطر المحتملة

.6

يتم أخذ مجموعة من عوامل الخطر المحتملة في االعتبار في

.7

التضمين المناسب

.8

ال يوجد تقارير انتقائية

 .2هل هناك عرض كاف

للبيانات لتقييم مدى كفاية
األسلوب والتحليل؟

 .3هل استراتيجية بناء
النموذج (أي تضمين

المتغيرات) مناسبة وتستند
إلى إطار مفاهيمي؟

 .4هل النموذج
المختار مناسب
للتصميم؟

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

التحليل

×

×

×

×

×

×

×

×

تم تقييم كل من مجاالت الجودة األربعة المذكورة أعاله على أنها مستوفاة (نعم  /ال  /جزئي  /غير متأكد) باستخدام المعايير على النحو المبين في الجدول  .30.2سيتم تصنيف
جدا باستخدام المعايير التالية:
الدراسات على أنها عالية ومتوسطة ومنخفضة ومنخفضة ً


دراسات عالية الجودة" :نعم" لجميع مجاالت الجودة



دراسات جودة متوسطة" :نعم" لمجال الجودة  1وعلى األقل مجالين آخرين للجودة



دراسات ذات جودة منخفضة" :ال" للمعيارين  1و "ال" أو "نعم جزئية" لمجالي جودة آخرين



دراسات ذات جودة منخفضة للغاية" :ال" للمعيارين  1و "ال" أو "نعم جزئي" لجميع مجاالت الجودة الثالثة المتبقية

مستوى الدليل
سيتم مالحظة "مستوى الدليل" لدراسات التدخل الفردية لكل دراسة تحتوي على دليل مباشر ,باستخدام نظام تصنيف مقتبس من معهد جوانا بريجز ( 5,6انظر الجدول .)30.3
عادة على دراسات التدخل (على سبيل المثال ,التجارب المعشاة ذات الشواهد أو  CCTsأو دراسات سلسلة الحالة) ألن هذه الدراسات تعتبر مصادر معرفة
يتم تطبيق مستويات األدلة
ً
مهمة التخاذ الق اررات السريرية .ومع ذلك ,هناك العديد من تصميمات الدراسة (على سبيل المثال ,الدراسات الوبائية أو الوصفية) التي تقدم أدلة قيمة لتوجيه الممارسة ولكن ال يمكن

تصنيفها بمستوى التدخل القائم على نظام األدلة.
الجدول  :30.3مستوى األدلة لدراسات التدخل 5,6

المستوي 1

تصاميم تجريبية


المستوي 2

تصميم شبه تجريبي



المستوي 3

المستوي 4

تصميم دراسة محكومة مستقبالً

االختبار المسبق بعد االختبار أو دراسة المجموعة الضابطة التاريخية  /بأثر رجعي

التصاميم الرصدية التحليلية


الدراسة الجماعية مع أو بدون مجموعة التحكم



دراسة حالة التحكم



دراسة قائمة على المالحظة بدون مجموعة ضابطة



دراسة مقطع عرضي

دراسات وصفية قائمة على المالحظة (بدون تحكم)


المستوي 5

تجربة عشوائية

سلسلة الحاالت (ن = )+ 10

الدليل غير المباشر :دراسات على البشر العاديين ,أو األشخاص المصابين بأنواع أخرى من الجروح المزمنة ,أو الدراسات المعملية باستخدام الحيوانات ,أو

النماذج الحسابية

تشكل الدراسات حول الصالحية التشخيصية واإلنذارية لخطر اإلصابة بالضغط والتصنيف مجموعة مهمة من المعرفة التي تم تقييمها بشكل مستقل عن دراسات التدخل .دراسات دقة
التشخيص هي دراسات تتم فيها مقارنة نتائج اختبارات المؤشر مع نتائج المعايير المرجعية في نفس النقطة الزمنية  7.لذلك ,هناك حاجة إلى تصميمات مقطعية إلثبات الوجود المتزامن
وفقا لهذا التعريف المتفق عليه على نطاق واسع,
لكل من اختبار المؤشر والنتائج القياسية المرجعية .معظم الدراسات في أبحاث مخاطر إصابة الضغط ليست دراسات دقة تشخيصية ً
غالبا ما تتم مقارنة مخاطر إصابة الضغط المقاسة بحدوث إصابة الضغط الالحقة .تشبه هذه التصميمات تلك الخاصة بالدراسات اإلنذارية أو دراسات الدقة التشخيصية ذات
ألنه ً
المعايير المرجعية غير الكاملة8 .

أيضا تمييز مراحل البحث التشخيصي واإلنذاري .في البحث التشخيصي ,تركز دراسات المرحلتين األولى والثانية على التمايز بين األفراد
مقارنة بمراحل مختلفة من أبحاث التدخل ,يمكن ً
المستهدفين من غيرهم .دراسات المرحلة الثالثة هي دراسات دقة تشخيصية نموذجية بينما تبحث أبحاث المرحلة الرابعة في التأثير اإلكلينيكي إلجراءات التشخيص  9.الدراسات التنبؤية

عادة لتطوير
بناء على العوامل أو اإلشارات التشخيصية ,يتم توقع األحداث المستقبلية تُستخدم هذه األنواع من الدراسات
ً
قابلة للمقارنة مع دراسات دقة التشخيص مع االختالف الذيً ,
نماذج تنبؤية .تُستخدم النماذج التنبؤية (على سبيل المثال ,درجات أدوات تقييم مخاطر إصابة الضغط) للتنبؤ باحتمالية األحداث المستقبلية في األفراد أو المجموعات10 .
دقة االختبار وتقديرات الصالحية هي فقط تدابير بديلة للفعالية السريرية  11.ال يمكن التحقيق في الفعالية السريرية إلجراءات االختبار التشخيصي بشكل كاف إال عن طريق التجارب
المعشاة ذات الشواهد التشخيصية  13 ,12في حالة التجارب المعشاة ذات الشواهد التشخيصية أو اإلنذارية ,يكون المستوى الموصوف للتسلسل الهرمي لألدلة لدراسات التدخل هو
مستخدم .تم اقتراح تسلسل هرمي `` مستوى األدلة '' المقابل للدقة التشخيصية واإلنذارية  1214وتم اعتماده من قبل مجموعة الحوكمة التوجيهية منذ إصدار التوجيه لعام ( 2014انظر
الجدولين  30.4و .)30.5
الجدول  :30.4مستويات األدلة المعدلة للدراسات التشخيصية’4' - 2
المستوي 1

دراسات فردية عالية الجودة (مقطعية) وفًقا ألدوات تقييم الجودة مع معيار مرجعي مطبق باستمرار وتعمية األشخاص المتعاقبين.

المستوي 3

دراسات الحالة والشواهد أو معيار مرجعي ضعيف أو غير مستقل.

المستوي 2
المستوي 4

دراسات أو دراسات غير متتالية بدون معايير مرجعية مطبقة باستمرار.

االستدالل القائم على اآللية ,دراسة العائد التشخيصي (بدون معيار مرجعي) .دراسات مقطعية منخفضة الجودة ومتوسطة الجودة.

الجدول  :30.5المستويات المعدلة من األدلة للدراسات اإلنذارية "4 "-2
المستوي 1
المستوي 2
المستوي 3

دراسة جماعية مستقبلية.
تحليل العوامل اإلنذارية بين األشخاص في ذراع واحد من تجربة معشاة ذات شواهد.
سلسلة الحاالت أو دراسات الحاالت والشواهد ,أو الدراسة األترابية اإلنذارية منخفضة الجودة ,أو الدراسة الجماعية بأثر رجعي.

استخراج البيانات
تم الحصول على األوراق الكاملة للمراجع المضمنة واتاحتها لمجموعات العمل على منصة قائمة على الويب .تم استخدام نموذج استخراج البيانات الستخراج البيانات ذات الصلة من
األوراق الفردية ,بما في ذلك تصميم الدراسة ؛ وصف المشارك مجموعات الدراسة والتدخالت ؛ مقاييس النتائج؛ طول المتابعة نتائج الدراسة القيود والتعليقات العامة .تم إكمال جداول
استخراج البيانات من قبل مراجع واحد وفحصها من قبل مراجع إضافي واحد على األقل .استعرض فريق مجموعة الحوكمة التوجيهية ٪ 20من جداول استخراج البيانات وأنشأ مستوى
عال من الدقة .تم توفير جداول األدلة من إصدارات المبادئ التوجيهية السابقة لمجموعات العمل  SWGلضمان تجميع كامل المؤلفات العلمية ومراجعتها.
المصطلحات وأسماء المنتجات
تتنوع المصطلحات لوصف إصابات الضغط عبر الواليات القضائية الجغرافية ,وفي بعض المناطق ,عبر الحدود المهنية .تم تكييف المصطلحات التي تصف كالً من إصابة الضغط
وشدة إصابة الضغط في العديد من المناطق الجغرافية وتعتبر منطقة تطور مستمرة .من أجل الوضوح ,كانت المصطلحات المتسقة مطلوبة من خالل شراء هذه الوثيقة .في حالة عدم
وجود نظام تصنيف واحد تم التحقق من صحته ,صوتت مجموعة الحوكمة التوجيهية في بداية تطوير هذا اإلصدار من الدليل التوجيهي الستخدام مصطلح `` ضرر الضغط '' واستخدام
دوليا ونشرها في نظام تصنيف قرحة الضغط الهيئة االستشارية لقرحة الضغط األوروبية /الهيئة االستشارية لقرحة الضغط الوطنية )(2014
مصطلحات التصنيف التي تم االتفاق عليها ً

 .15يتوفر مسار ألنظمة التصنيف في الدليل اإلرشادي لمساعدة المهنيين الصحيين في تحويل المصطلحات إلى النظام المعترف به في واليتهم القضائية.
تم اختيار المصطلح "فرد" لوصف المريض أو العميل أو المقيم أو الشخص المصاب بالضغط أو المعرض لخطر اإلصابة بالضغط.

تم اختيار المصطلحين " الصحة المهنية " و " فريق الصحة المهنية " لالستخدام عند اإلشارة إلى المهنيين الصحيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية غير المحترفين الذين يقدمون
خدمات الرعاية الصحية الرسمية للفرد .قد تختلف تخصصات المهنيين  /العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يؤدون
بناء على القوانين واللوائح التي
خدمة معينة من بلد إلى آخر ً
تحكم مقدمي الرعاية الصحية.
تم اختيار مصطلح "مقدم الرعاية غير الرسمي" لوصف األشخاص الذين يقدمون الرعاية للفرد خارج سياق خدمات الرعاية الصحية الرسمية .يشير هذا بشكل عام إلى أفراد األسرة
واألصدقاء.
ال يؤيد الدليل اإلرشادي أو ُينظر إليه على أنه يؤيد استخدام أي منتجات أو جهات تصنيع أو خدمات أو شركات محددة .تمشيا مع أفضل الممارسات في تطوير اإلرشادات السريرية ,لم

متاحا ,تم استخدام األسماء العامة أو تصنيفات المنتجات .يتضمن الدليل
يتم استخدام أسماء العالمات التجارية  /المنتجات في بيانات التوصيات أو المناقشة  1617.حيثما كان ذلك ً
اإلرشادي أوصاًفا لميزات المنتجات التي قد تتعلق بفعاليتها (أو غير ذلك) عند اإلبالغ عنها في نتائج الدراسة .تم استخدام أوصاف المنتجات المستخدمة في البحث المقدر في إعداد

التقارير ألن هذا هو ما تم تقديمه في األدلة التي راجعها النظراء .تم طلب مزيد من المعلومات من معلومات المنتج الخاصة بالشركة المصنعة كما هو مطلوب .في جداول األدلة ,تم
استخدام أسماء المنتجات لوصف منتجات التدخل والرقابة المستخدمة في تجربة معينة في المرة األولى التي تمت اإلشارة فيها إلى المنتج  /المنتجات.
صياغة التوصيات ومراجعتها
صاغ كل  SWGاستنتاجات حول مجموعة األدلة المتاحة لمعالجة كل سؤال إكلينيكي .استندت هذه االستنتاجات إلى جداول األدلة والتقييمات النقدية ومستويات األدلة .تم تسهيل العملية
جنبا إلى جنب مع
معدل من األدلة إلى القرار  1819تم االنتهاء منه بواسطة مجموعة الحوكمة التوجيهية .يقدم إطار العمل من الدليل إلى القرار
باستخدام إطار عمل ّ
ملخصا لألدلةً ,
ً
اإليجابيات والسلبيات النسبية للتدخل .وجه إطار العمل من الدليل إلى القرار تطوير التوصيات التي تتناول األسئلة السريرية وسمح بملخص موجز لألدلة التي تقوم عليها كل توصية.
قيمت مجموعات  SWGحجم األدلة واتساقها ,واحتمالية الفوائد واألضرار ,والتقييمات اإلضافية التي سيتم استخدامها لتعيين نقاط قوة التوصية (انظر تعيين قوة تصنيفات التوصيات) .تم
استخدام أطر من األدلة إلى القرار لتلخيص األدلة التي تقوم عليها التوصيات المستندة إلى الدراسات اإلنذارية أو التشخيصية ؛ ومع ذلك ,فإن تقييم احتمالية الفوائد واألضرار لم يكن ذا
صلة .تم إجراء تقييمات أخرى ,تستخدم لتحديد "قوة التوصية".
تم وضع المسودة األولى للتوصيات من قبل مجموعات العمل و  /أو المنهجي .استعرض مجموعة الحوكمة التوجيهية مسودة التوصيات ,مع إجراء المراجعات حسب الضرورة .لضمان
التوحيد واالتساق الداخلي في الدليل النهائي ,طبقت مجموعة الحوكمة التوجيهية اإلرشادات التالية:


يجب أن تبدأ كل توصية بفعل إجراء مباشر وأن تكون عبارة بسيطة ,قصيرة ,مباشرة ,توضيحية ,خالية من المصطلحات



يجب أن تكون بيانات التوصيات توصيات عامة حول الممارسة السريرية (على سبيل المثال ,بيانات توجيهية واسعة النطاق) .يمكن تضمين البيانات الالحقة اإلضافية مع
مزيد من التفاصيل (على سبيل المثال ,كيف ومتى وكم مرة) التي تدعم التوصيات باعتبارها اعتبارات التضمين



يجب أن تكون التوصيات محددة وال لبس فيها



ينبغي تقديم معلومات عن الفوائد الصحية واآلثار الجانبية والمخاطر عند توفرها من األدلة.

استعرضت مجموعة الحوكمة التوجيهية جميع التوصيات للتأكد من أن صياغة التوصيات تترجم بدقة األبحاث المتاحة إلى أفضل الممارسات مع مراعاة الثقافات الفردية المختلفة
والمعايير المهنية الممثلة بين الجمهور الدولي لهذه اإلرشادات .هذا باإلضافة إلى مراجعة المستهلك .SWG
تعيين قوة تقييمات األدلة
لخصت  SWGsاألدلة الداعمة لكل توصية .ومن المتوقع وجود صلة واضحة بين التوصية واألدلة الداعمة .تم تعيين تقييمات "قوة األدلة" للتوصيات .يحدد هذا التصنيف قوة مجموعة
األدلة التراكمية التي تدعم كل توصية .يوضح الجدول  30.6قوة نظام تصنيف األدلة (مقتبس من منهجية )NHMRC
الجدول  :30.6قوة تصنيف األدلة لكل توصية (مقتبس من NHMRC) 20
أ
1ب




مجموعة متسقة من األدلة



دراسات المستوى  1ذات جودة متوسطة أو منخفضة تقدم أدلة مباشرة


ب2

بيان الممارسات الجيدة

دراسات المستوى  2ذات جودة عالية أو متوسطة تقدم أدلة مباشرة



معظم الدراسات لها نتائج متسقة ويمكن تفسير التناقضات



دراسات المستوى  2ذات الجودة المنخفضة تقدم أدلة مباشرة


ج

أكثر من مستوى عالي الجودة أدرسه يقدم أدلة مباشرة

المستوى  3أو  4دراسات (بغض النظر عن الجودة) تقدم أدلة مباشرة



معظم الدراسات لها نتائج متسقة ويمكن تفسير التناقضات



دراسات المستوى الخامس (دليل غير مباشر) على سبيل المثال ,دراسات على البشر العاديين ,البشر المصابين بأنواع أخرى من



مجموعة من األدلة ذات التناقضات التي ال يمكن تفسيرها ,مما يعكس عدم اليقين الحقيقي المحيط بالموضوع



تصريحات مجموعة الحوكمة التوجيهية غير المدعومة بمجموعة من األدلة كما هو مذكور أعاله ولكنها تعتبر مهمة للممارسة

الجروح المزمنة ,النماذج الحيوانية

السريرية.

اضحا لألدلة (التبرير) .للحصول على تصنيف "قوة الدليل"
تم وصف نقاط القوة والقيود في هذه المجموعة من األدلة بوضوح .تطلبت جميع التوصيات ذات تصنيف "قوة الدليل"
ملخصا و ً
ً
 Aأو  B (1أو  ,)2يتطلب ملخص األدلة إجراء دراسة واحدة أو أكثر مع األشخاص المصابين أو المعرضين لخطر إصابات الضغط .تم تحديد "مستوى الدليل" لكل دراسة وتقييم جودتها
في ملخص الدليل.
جرت محاولة لتحديد ثغرات األدلة بشكل صريح .حددت عمليات البحث المنهجية أدلة غير مباشرة من دراسات موضوعات عادية ,ودراسات ذات نتائج وسيطة أو بديلة ,ودراسات على
البشر مع أنواع أخرى من الجروح المزمنة ,ودراسات على الحيوانات .تم استخدام األدلة غير المباشرة لدعم "قوة تصنيفات األدلة" ج "أو بيانات الممارسة الجيدة .تم تقديم توضيح لـ "قوة
الدليل" قوة الدليل ج فيما يتعلق بما إذا كانت التوصية مدعومة من قبل:
قوة الدليل ج :دليل غير مباشر من دراسات موضوعات عادية
قوة الدليل ج :دراسات ذات نتائج وسيطة أو بديلة
قوة الدليل ج :دراسات على البشر مع أنواع أخرى من الجروح المزمنة ,والدراسات على الحيوانات أو غيرها من البحوث األساسية على مقاعد البدالء.
في حالة عدم وجود أدلة كافية ,تم تقديم بيان ممارسة جيدة لمجاالت الممارسة السريرية التي تعتبر مهمة للغاية .تم اإلدالء ببيانات الممارسات الجيدة عندما رأى مجموعة الحوكمة
التوجيهية أنها ضرورية .تم تصميم بيان الممارسة الجيدة لمساعدة المهنيين الصحيين على اتخاذ اإلجراءات المناسبة في مجاالت عدم اليقين  21.استندت بيانات الممارسات الجيدة إلى
رأي الخبراء ,ومدعومة بإرشادات إكلينيكية أخرى قائمة على األدلة أو أنواع أخرى من األبحاث التي ال تستوفي معايير توصية قائمة على األدلة .تم استخدام المراجع المناسبة لدعم
بيانات الممارسات الجيدة.

تختلف "قوة الدليل" الداعم للتوصية عن "قوة التوصية" .على سبيل المثال ,قد ال تكون هناك تجارب معشاة ذات شواهد في األفراد الذين يعانون من إصابات الضغط بتقييم الممارسات
بناء على أدلة من دراسات
المطبقة بشكل شائع .لذلك ,قد يكون للتوصية `` قوة أدلة '' منخفضة ً
نسبيا تدعم التوصية ,ومع ذلك قد يوصى بشدة بالتوصية في العديد من المواقف السريرية ً
ألنواع أخرى من الجروح المزمنة ,واثبات مبدأ من البحوث العلمية األساسية ,و  /أو رأي الخبراء.
عملية مراجعة أصحاب المصلحة
بعد وضع التوصيات وبيانات الممارسات الجيدة وعمليات التنفيذ ومناقشة الفصل ,تم التماس تعليقات أصحاب المصلحة .تمت دعوة سجل ألصحاب المصلحة الذين أبدوا اهتمامهم على
وجه التحديد من خالل استكمال التفاصيل الخاصة بهم على موقع الدليل اإلرشادي للمشاركة .تضمن هذا السجل أكثر من  1200من أصحاب المصلحة المعروفين .باإلضافة إلى ذلك,
أيضا ألي شخص
تم اإلعالن عن عملية مراجعة أصحاب المصلحة عبر وسائل التواصل االجتماعي من قبل الشريك والمنظمات الزميلة .كانت عملية مراجعة أصحاب المصلحة متاحة ً
أو منظمة مهتمة بالمشاركة.

متاحا للمحتوى من أصحاب المصلحة لمدة
احتوى موقع الدليل اإلرشادي على فرايمورسك من الدليل إلى القرار وفصول كاملة لمراجعة أصحاب المصلحة .كان معظم محتوى الدليل
ً
أربعة أسابيع (أربعة فصول كانت متاحة لمدة سبعة أيام فقط بسبب ضيق الوقت) .وصل ما مجموعه  699من أصحاب المصلحة المستقلين (سواء كانوا أفرًادا أم منظمات) إلى فصول
صوتوا على ما إذا كانوا يوافقون على التوصيات الواردة في كل فصل .كما تم منح أصحاب المصلحة الفرصة لتحديد أي بحث يستوفي معايير األهلية
الدليل اإلرشادي وقدموا تعليقات أو َّ

التي ربما تكون قد فاتت في عمليات البحث.
أيضا من قبل أعضاء  .SWGتم إجراء تغييرات
تمت مراجعة التعليقات من عملية مالحظات أصحاب المصلحة من قبل مجموعة الحوكمة التوجيهية ,وعند االقتضاء تمت مراجعتها ً

على محتوى الدليل اإلرشادي عندما تضمن مالحظات أصحاب المصلحة تغييرات أو توضيح.
تعيين قوة تصنيفات التوصيات

مختلفا .يتم تصنيف التوصيات المسندة
سابقا ,تحدد تقييمات "قوة الدليل" قوة الدليل التراكمي الذي يدعم التوصية .في المقابل ,تتطلب تقييمات "قوة التوصية" تحليالً
كما تمت مناقشته ً
ً
بناء على أهميتها وقدرتها على تحسين نتائج المريض الفردية .لم تُمنح بيانات الممارسات الجيدة قوة التوصية ,بما يتفق مع أفضل الممارسات الحالية في تطوير المبادئ
باألدلة ً
التوجيهية21 .
اثقا من أن االلتزام بالتوصية سيفيد أكثر من الضرر.
"قوة التوصية" هي المدى الذي يمكن للمهني الصحي أن يكون و ً
ال يرتبط التصنيف بالضرورة بقوة األدلة الداخلية أو الخارجية .الهدف العام هو مساعدة المهنيين الصحيين لتحديد أولويات التدخالت .تم النظر في النقاط التالية24-22 19 18 :


التوازن بين الفوائد واألضرار .كلما زاد االختالف بين االثنين ,زادت احتمالية إعطاء توصية قوية .ومع ذلك ,ال ينطبق هذا االعتبار على توصيات اإلنذار والتشخيص



الجودة الشاملة لألدلة عبر جميع الدراسات التي تستند إليها التوصية .كلما زادت الجودة ,زادت احتمالية وجود توصية قوية



ترجمة الدليل إلى ممارسة في بيئات سريرية محددة أو عدم اليقين من مخاطر خط األساس في السكان المعنيين



كلما ارتفعت التكاليف المالية للتدخل ,زادت الموارد المستهلكة ,وانخفض احتمال وجود ما يبرر التوصية القوية ,ما لم يكن من الممكن إثبات فعالية التكلفة



قبول التدخل ألصحاب المصلحة ,بما في ذلك المستهلكين المرضى والمهنيين الصحيين



األولوية التي يضعها المستهلكون المرضى على النتائج التي ستحققها التوصية.

تمت دعوة جميع أعضاء مجموعات العمل الصغيرة و مجموعة الحوكمة التوجيهية للمشاركة في عملية التصويت باإلجماع ,حيث صوت كل منهم على كل توصية في الدليل اإلرشادي.
طلب من المشاركين تأكيد فهمهم لإلجراء قبل البدء .تم إجراء
تم إجراء عملية التصويت باإلجماع على منصة ويب مبنية على موقع ويب ,مع تزويد كل عضو في الفريق بتعريف فريدُ .
معايير التصويت باستخدام شبكة  GRADEمعدلة ( 24" 181922انظر الجدول  .)30.7تم تسهيل العملية باستخدام إطار الدليل إلى القرار  1819الذي تم االنتهاء منه بواسطة
مجموعة الحوكمة التوجيهية .لكل توصية يتم تقييمها ,تم تقديم الناخبين مع ملخص مجدول لألدلة ذات الصلة باألسئلة التالية19 :
مستمدة من األدلة المراجعة:


ما مدى أهمية التأثيرات المتوقعة المرغوبة؟



ما مدى أهمية اآلثار المتوقعة غير المرغوب فيها؟



ما هو اليقين العام من دليل اآلثار؟



هل التوازن بين اآلثار المرغوبة وغير المرغوب فيها لصالح التدخل أو المقارنة؟



ما مدى أهمية الموارد المطلوبة (التكاليف)؟

مستمدة من األدلة التي تمت مراجعتها ,والمدخالت من مجموعات العمل الصغيرة المسؤولة عن الفصل ذي الصلة ومراجعة أصحاب المصلحة:


هل التدخل مجدي للتنفيذ؟

مستمدة من األدلة التي تمت مراجعتها ,مع مدخالت من مسح المستهلك الذي تم إجراؤه كجزء من تطوير الدليل اإلرشادي:


هل هناك عدم يقين مهم أو تباين في مدى تقدير المستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين للنتائج الرئيسية؟



هل التدخل مقبول للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين؟



هل التدخل ممكن للمستهلكين المرضى ومقدمي الرعاية غير الرسميين؟

الجدول  :30.7خمسة أنواع من التوصيات 4 22 18,92
توصية
افعل ذلك :توصية قوية للتدخل (نوصي بعرض هذا
الخيار(

رمز

التأثير

وصف

بالنسبة للمستهلكين المرضى  -يرغب معظم الناس في



ال تفعل ذلك :توصية قوية ضد التدخل (نوصي بعدم

مسار العمل الموصى به ولن يفعل ذلك سوى نسبة

يشير

عرض هذا الخيار(



إلى

حكم

األشخاص المطلعين.

سيتخذه

معظم

صغيرة.

للمهنيين الصحيين  -يجب أن يتلقى معظم الناس
التدخل .إذا اختار المهنيون الصحيون عدم اتباع

التوصية ,فيجب عليهم توثيق مبرراتهم.

لمراقبي الجودة  -يمكن استخدام االلتزام بهذه التوصية
كمعيار للجودة أو كمؤشر لألداء.

من المحتمل أن تفعل ذلك :توصية مشروطة الستخدام
التدخل (نقترح تقديم هذا الخيار)

للمستهلكين المرضى  -يرغب معظم الناس في مسار



ربما ال تفعل ذلك :توصية مشروطة ضد استخدام التدخل

(نقترح عدم تقديم هذا الخيار)



العمل المقترح ,لكن الكثير منهم ال يريدون ذلك.

يشير إلى حكم أن غالبية األشخاص

للمهنيين الصحيين  -افحص األدلة مع المرضى ,وكن

المطلعين سيصدرونه ,لكن أقلية كبيرة

مستعدا للمناقشة ,باإلضافة إلى قيمهم وتفضيالتهم.
ً

لن تفعل ذلك.

لمراقبي الجودة  -يمكن استخدام مناقشة األطباء ومراعاة
إيجابيات وسلبيات التدخل وتوثيق المناقشة كمؤشر
للجودة.

ال توجد توصية محددة :توصية مشروطة للتدخل أو
المقارنة (ال نقدم أي اقتراح بشأن تقديم هذا الخيار(



المفاضالت بين المخاطر والمزايا غير

المزايا والعيوب متكافئة ؛ و  /أو لم يتم تحديد السكان

واضحة أو عدم وجود اتفاق بين

المستهدفين ؛ و  /أو عدم وجود أدلة كافية يمكن على

المشاركين في التصويت.

أساسها صياغة "قوة التوصية".

طلب من الناخبين تحديد تصنيف "قوة التوصية" من الخيارات المعروضة في الجدول ( 7أو االمتناع عن التصويت ,مع تقديم السبب).
بعد مراجعة إطار عمل الدليل على اتخاذ القرارُ ,
بناء على التطبيقات السابقة لعملية التصويت باإلجماع (أي تصويت  )2014والرغبة في الحصول
تم تسجيل األصوات وحسابها باستخدام برنامج مصمم لهذا الغرض .تم تحديد القواعد ً
وفقا للقواعد التالية:
على إجماع كبير .تم تحديد "قوة التوصية" النهائية ً


لتحقيق توصية قوية (افعلها) أو سلبية قوية (ال تفعل ذلك) ,يجب أن يكون  ٪100من األصوات في نفس االتجاه (إيجابي أو سلبي) ,مع تصويت  ٪70على األقل لتوصية
قوية ,و  ٪0في االتجاه المعاكس



لتحقيق توصية إيجابية ضعيفة (ربما تفعل ذلك) أو سلبية ضعيفة (ربما ال تفعل ذلك) ,يجب أن يدلي  ٪70على األقل من األصوات في نفس االتجاه (إيجابي أو سلبي),
وأقل من  ٪20يصوتون في االتجاه المعاكس



أي تركيبة أخرى من نتائج التصويت في "ال توجد توصية محددة".

اعتبارات التنفيذ ومؤشرات الجودة

اعتبار التنفيذ هو اقتراح حول كيفية تنفيذ التوصيات األساسية في الدليل اإلرشادي والتي تهدف إلى تقديم إرشادات حول األسئلة السريرية .قد تصف اعتبارات التنفيذ كيف ومتى وأين ومن
أو عدد المرات لتنفيذ ممارسة موصى بها ,أو قد تحدد المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ التوصية .تغطي اعتبارات التنفيذ المعلومات التكميلية التي تعتبر ذات صلة
بالممارسة ويتم دعمها من خالل أدلة المستوى  1إلى  ,5أو موارد التوجيه اإلكلينيكي األخرى أو إجماع  SWGو  /أو مجموعة الحوكمة التوجيهية.
حاليا حول العالم كجزء من
باإلضافة إلى ذلك ,تم تطوير مؤشرات الجودة التي يمكن استخدامها لمراقبة تنفيذ هذا الدليل اإلرشادي .يتم استخدام مجموعة واسعة من المؤشرات السريرية ً
برامج اعتماد الخدمات الصحية المستمرة ,ومشاريع المقارنة المعيارية الدولية وعلى المستويات المحلية لمراقبة التحسين المستمر للجودة .تم تصميم مؤشرات الجودة لمراقبة التوصيات
بناء على رأي الخبراء حول قيمتها الجوهرية كمؤشر على جودة الرعاية للوقاية من إصابات الضغط وعالجها,
المحددة للممارسة التي تم تضمينها في هذا الدليل اإلرشادي .تم اختيارهم ً
مع مراعاة الجوانب العملية للتدقيق المستمر .تم اقتراح المؤشرات الستخدامها في المرافق  /الخدمات الصحية باإلضافة إلى مؤشرات الجودة األخرى كمقياس للفعالية في تطبيق الدليل
محليا.
اإلرشادي ً
إشراك المستهلك في الدليل اإلرشادي
ُيعترف بمشاركة المستهلك كشرط إلرشادات سريرية دولية عالية الجودة  28 25.في سياق هذا الدليل ,تشير مشاركة المستهلك إلى المشاركة في تطوير المبادئ التوجيهية من
المجموعات التالية:


المستهلكون المرضى (أي األفراد المصابون أو المعرضون لخطر اإلصابة بالضغط)



مقدمو الرعاية غير الرسميين (أي األفراد الذين يعتنون بصفة غير رسمية مثل أفراد األسرة أو األصدقاء)



المستهلكون أصحاب المصلحة (أي ممثلو المستهلك المحترفون).

اعت ار ًفا بالمعايير الدولية ,كانت أهداف مشاركة المستهلك في عملية تطوير الدليل اإلرشادي هي29 :


تعزيز أهمية التوصيات والمحتوى اإلرشادي للمستهلكين المرضى



الترويج لقيم المستهلك وتفضيالته



اإلقرار باحتياجات مجموعات سكانية محددة واالستجابة لها



التقييم واالستجابة لتثقيف المستهلك  /احتياجات المعلومات



تعزيز وعي المستهلك بالدليل اإلرشادي.

الجمهور األساسي للدليل اإلرشادي هم المهنيين الصحيين واألكاديميين والمنظمات  /المرافق ,والمحتوى والمصطلحات مناسبة لهذا الجمهور .سعت المدخالت من المستهلكين المرضى
إلى تقديم إرشادات حول تطوير الموارد المصاحبة للدليل اإلرشادي ,بما في ذلك موضوعات لتثقيف المستهلك المريض في المنطقة.
تدرك مجموعة الحوكمة التوجيهية (مجموعة الحوكمة التوجيهية) المجموعة المتنوعة من الحواجز التي تواجه فرق تطوير المبادئ التوجيهية في تعزيز مشاركة المستهلك .تحدد األدبيات
مجموعة واسعة من العوائق التي تحول دون مشاركة المستهلك ,بما في ذلك التناقضات بين خبراء الصحة المهنية ووجهات نظر المستهلك فيما يتعلق بالموضوعات محل االهتمام ؛
صعوبة دمج رأي المستهلك في تطوير التوصيات ؛ قضايا تجنيد المستهلكين واالحتفاظ بهم ؛ قيود في فهم المستهلك للمصطلحات التقنية ؛ الوقت والقيود المالية ؛ مقاومة التغيير مشاعر
االستخفاف ؛ والحواجز الثقافية (مثل اللغة) والصحة (مثل اإلعاقة الحسية) والمادية (مثل نقص اإلنترنت).
بناء على توصيات حول األدبيات
نظرت مجموعة الحوكمة التوجيهية في العوامل المذكورة أعاله في تطوير استراتيجية إشراك المستهلك .تم تطوير إستراتيجيات لتعزيز مشاركة المستهلك ً
الخاصة بتعزيز مشاركة المستهلك  30-28 26.تم تطوير إستراتيجيات مشاركة المستهلك لكل خطوة من خطوات التوجيه ( 26انظر الجدول .)30.8
الجدول  :30.8إستراتيجيات فريق تطوير المبادئ التوجيهية لتعزيز مشاركة المستهلك 30-28-26
خطوة إرشادية
توظيف

عمليات لتعزيز مشاركة المريض



تجهيز

ستكون المعلومات حول عملية تطوير الدليل اإلرشادي متاحة للجمهور.

سيكون كل من المستهلكين المرضى وأصحاب المصلحة من المستهلكين مؤهلين ومدعوين للمشاركة.



سيتم تشجيع المستهلكين المرضى المتنوعين من خالل التوظيف في جميع البلدان المشاركة في تطوير المبادئ التوجيهية.



سيتم تعيين مهنيين صحيين متنوعين لتعزيز مراعاة احتياجات المستهلكين المرضى المتنوعين.



سيتلقى المستهلكون المرضى معلومات أساسية حول المبادئ التوجيهية وأهداف مشاركة المستهلك.

الخدمات اللوجستية




تم تحديد طرق توفير الفرصة لمساهمة المستهلك المريض مسبًقا في هذا البروتوكول.
سينسق أخصائي المنهجية مشاركة المستهلك (مثل إرسال الدعوات وادارة االستبيان وجمع التعليقات المكتوبة وما إلى ذلك).



سيتم السعي للحصول على مساهمة من المستهلكين المرضى في استطالع عبر اإلنترنت ,مع مراعاة البساطة في اللغة واألسئلة وطرق



تم نشر التحديثات على عملية تطوير الدليل اإلرشادي على موقع الدليل اإلرشادي الدولي.

االستجابة ووقت إكمال االستبيان.

مسح المستهلك
في بداية المشروع ,تم إجراء مسح دولي للمستهلكين لتحديد احتياجات المستهلك واهتمام المستهلك بمقاييس النتائج وابالغ تطوير األسئلة السريرية .سيتم البحث عن مدخالت واسعة من
المستهلكين ,بهدف جمع المعلومات من المستهلكين في جميع المناطق الجغرافية المشاركة في الدليل اإلرشادي .تم تعيين المستهلكين الستكمال استبيان المستهلك و  /أو للتسجيل
كأصحاب مصلحة في عملية مراجعة أصحاب المصلحة .تمت دعوة مشاركة المستهلك من خالل دعوات مواقع الويب ووسائل التواصل االجتماعي والدعوات إلى مجموعات أصحاب
المصلحة من المستهلكين المعروفين ألعضاء مجموعة الحوكمة التوجيهية في جميع المناطق الجغرافية.
حصل استبيان المستهلك على موافقة األخالقيات من لجنة علم الخصائص البحثية البشرية بالجامعة الوطنية األسترالية (بروتوكول لجنة أخالقيات البحث البشري  )2018/066وسيتم
نشر المنهجية والنتائج بشكل مستقل عن المبدأ التوجيهي .وقد تم بالفعل عرض النتائج عالنية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة 32 ,31
باختصار ,تم إتاحة استبيان المستهلكين في الفترة من  24أبريل  2018إلى  30أكتوبر  2018على موقع ويب مخصص لهذا الغرض .تم تقديم االستطالع بلغة بسيطة وتم ترجمته إلى
لغات أخرى غير اإلنجليزية بواسطة مترجمي مجموعات العمل الصغيرة .استكشف االستطالع عبر اإلنترنت:


موضوعات ذات أولوية للمريض



مالءمة األسئلة السريرية الحتياجات المريض



أهداف رعاية المرضى واالحتياجات التعليمية



دعوة للتسجيل كأصحاب مصلحة.

يضا (ن =  )383ومقدمي رعاية غير رسميين (ن =  )850من  27دولة .كانت المعلومات التي تم جمعها من خالل االستبيان هي مراجعة
حقق المسح مشاركة من 1,233
ً
مستهلكا مر ً

ومراجعة األسئلة السريرية ,للمساهمة في تقييمات إطار عمل القرار ,وسيتم استخدامها لتطوير أولويات مواد تثقيف المستهلك .كما قدمت نتائج مسح المستهلك توصيات محددة ,ال سيما
فيما يتعلق بأهداف الرعاية واحتياجات التعليم.
مراقبة التوجيه والتحديثات
ستستمر مجموعة الحوكمة التوجيهية في مراقبة تنفيذ اإلرشادات بعد نشر الدليل ,وتشجيع ترجمة الدليل إلى لغات غير اإلنجليزية لنشرها إلى أقصى حد .تمت ترجمة الدليل المرجعي
السريع لعام  2009إلى  17لغة مختلفة ,وتم ترجمة الدليل اإلرشادي الكامل لعام  2014إلى لغتين مختلفتين وتم ترجمة الدليل المرجعي السريع إلى  11لغة مختلفة.
ستستمر مجموعة الحوكمة التوجيهية في مراقبة أدبيات إصابات الضغط بعد نشر دليل عام  .2019هذه عملية مستمرة في الفترة الفاصلة بين إصدارات المبادئ التوجيهية المنشورة
وتسعى إلى التحضير إلصدار الدليل اإلرشادي التالي ,باإلضافة إلى تحديد أي تطورات معرفية ذات صلة .في حالة األخير ,تنشر مجموعة الحوكمة التوجيهية بيانات على موقع الدليل
اإلرشادي لتوضيح تفسير الدليل في سياق المعرفة الجديدة المهمة .تم التخطيط للمراجعة المنشورة التالية لهذا الدليل اإلرشادي في عام .24 20
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