ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر زﺧم ﻓﺷﺎری ﺑﺎ اﺑزار ﺑرادن:
در اﯾن روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﺑزاری ﺑﺎ  ۶دﺳﺗﮫ ﻣﻼک  ،ﺧطر زﺧم ﺑﺳﺗر در ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﺧص و ﺑﺎ ﻋدد ﺗﻌﯾن ﻣﯽ ﮔردد.ﻧﻣره ﮐﻠﯽ در
اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ  ٢٣اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدﺳت آﻣده ﻋددی ﮐﻣﺗر از  ١٨ﺑﺎﺷد ﺑﯾﻣﺎر در ﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ زﺧم ﺑﺳﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ھر
ﺑﯾﻣﺎر ھر  ٢۴ﺳﺎﻋت ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ اﯾن اﺑزار ﺑررﺳﯽ ﺷود.

زﯾر طﺑﻘﮫ ھﺎی اﺑزار ﺑرادن Scale Braden
 -١ادراک ﺣﺳﯽ
 -٢رطوﺑت
-٣ﻓﻌﺎﻟﯾت
-۴ﺗﺣرک
-۵ﺗﻐذﯾﮫ
 -۶ﺳﺎﯾش و ﮐﺷش

ادراک ﺣﺳﯽ:
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻧﯽ دار ﺑﮫ ﻓﺷﺎری ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ھر آﯾﺗم ﻧﻣره  ١-۴داده داده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻣره ﯾﮏ  :ﻣﺣدودﯾت دارد .ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھد اﺣﺳﺎس درد ﻧدارد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎر دﯾﺎﺑﺗﯽ
ﻧﻣره :٢اﺧﺗﻼل ﺣﺳﯽ دارد .در ﺣد ﻧﺎﻟﮫ ھوﺷﯾﺎری دارد.
ﻧﻣره :٣ﻣﺣدودﯾت ﺧﻔﯾف  .ﻣﺷﮑل ﺣﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ دارد.
ﻧﻣره  :۴ﺑدون ﻣﺣدودﯾت و ﻗدرت ﮔﻔﺗن درد
رطوﺑت:
ﻧﻣره :١داﺋﻣﺎ ﭘوﺳت ﻣرطوب دارﻧد.ﺗﻌرﯾق زﯾﺎد ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ﻣدﻓوع و ادرار

ﻧﻣره :٢ﻣرطوب ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﻌوﯾض ﻣﻠﺣﻔﮫ ھر ﺷﯾﻔت
ﻧﻣره :٣ﮔﺎھﯽ ﻣرطوب .ﻻﯾﮫ روﯾن ﻣﻼﻓﮫ ﻣرطوب ﺑوده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض روزاﻧﮫ دارد
ﻧﻣره :۴ﭘوﺳت ﺧﺷﮏ ﺗﻌوﯾض ﻣﻠﺣﻔﮫ ﺑﺻورت روﺗﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾﻣﺎر :ﺧروج از ﺗﺧت
ﻧﻣره :١واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﺧت و ﺑدون ﺧروج از ﺗﺧت
ﻧﻣره :٢در ﺣد ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﺗﺧت و ﻧﺷﺳﺗن روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻧﻣره :٣ﻗدم زدن ﮔﺎه ﮔﺎه ﺗوﺳط ﺧود ﺑﯾﻣﺎر
ﻧﻣره :۴ﺑدون ﻣﺣدودﯾت و در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺣداﻗل  ٢ﺑﺎر در روز از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺣرک :ﺗﻐﯾﯾر ﭘوزﯾﺷن و ﮐﻧﺗرل ﭘوزﯾﺷن
ﻧﻣره :١ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺣرﮐت
ﻧﻣره :٢ﻣﺣدودﯾت زﯾﺎد .ﺣرﮐﺎت ﮔﺎه ﮔﺎه و ﻧﺎﺗوان در اﻧﺟﺎم ﺣرﮐت
ﻧﻣره :٣ﺧﻔﯾف .ﻣداوم در ﺗﺧت ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻧﻣره :۴ﺑدون ﻣﺣدودﯾت.ﺑدون ﮐﻣﮏ دﯾﮕران ﺗﻐﯾﯾر ﭘوزﯾﺷن ﻣﯽ دھد.
ﺗﻐذﯾﮫ:
ﻧﻣره :١ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف.ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧدﻏذای ﮐﺎﻣل ﻣﺻرف ﮐﻧد NPO.اﺳت .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﯾش از  ۵روز
 NPOاﺳت.
ﻧﻣره :٢اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ.ﻧدرﺗﺎ ﻏذای ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﮔﺎھﯽ ﻣﮑﻣل اﺳﻔﺗﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧﻣره :٣ﮐﺎﻓﯽ.ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ  NG Tubﯾﺎ TPN
ﻧﻣره :۴ﻋﺎﻟﯽ.ﻣﺻرف ھﻣﮫ اﻧواع ﻏذا و ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﻣل
ﮐﺷش و ﺳﺎﯾش:
ﻧﻣره  :١ﻓرد ﺑرای ﺣرﮐت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﯾﮕران دارد .ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳت)ﺑﯾﻣﺎر ﺑﯽ ﻗرار(
ﻧﻣره  :٢ﺣداﻗل ﮐﻣﮏ را ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدن در ﺗﺧت ﻧﯾﺎز دارد.
ﻧﻣره :٣راﺣت در ﺗﻐﯾر ﭘوزﯾﺷن و ﺣرﮐت

