
قاموس الجروح التي يصعب التئامها

السكريةالقدمفيجرح

السكريقرحة)السكريلجرحالرئيسيةاألسباب

الشائعةالمضاعفاتهي (السكريةالقدمقرحةأو

،المحيطيةاألعصاباعتالل-السكريلمرض

أمراضمنالترويةنقصأو /والقدمتشوه

تلفيحدثاألولىالحالةفي .الطرفيةالشرايين

،يرئيسبشكلاألطراففيالحسيةلألعصاب

فيككتفأوانهيارهناكيكونالثانيةالحالةوفي

تمرمستلفهناكالثالثةالحالةوفيالقدمعظام

.ريالسكتلفنتيجةالقدمفيالدمويةلألوعية

وهوالتشالصدماتهيللقرحةاألخرىاألسباب

.والوذمةالثؤلولوتشكيل

يفالقدمعلىالظهورإلىالسكريةالقرحتميل

.الضغطنقاطفوقاألحيانأغلب

مزمنجرحإلىالسكريجرحيتحولماعادة

سكرالمريضمنهايعانيالتيالصعوبةبسبب

ىإلالحاجةبسببوأيضا  الجروحالتئامفي

.الجرحعالجمعبالتوازيالسكرقيمموازنة

الفراشقرحة

 .الضغطهوالضغطلقرحةالرئيسيالسبب

بالصلوالسطحاألنسجةبينالمطولالضغط

سجةاألنتلفإلىيؤديمقعدأوسريرأومرتبة)

فوقصلبجسمضغطأو (الجلدطبقة)الرخوة

األكسدةإلىيؤديمما،الرخوةاألنسجة

لظهورالخطرعواملة وزيادةالموضعي
الجروح

انخفاض تدفق األنسجة ، ومحدودية : وهي

الحركة ، وسوء التغذية ، وعدم القدرة على 

السيطرة على األمراض المزمنة ، وانخفاض 
تميل  .اإلحساس في المناطق التي تحمل الوزن

ة قروح الضغط إلى الظهور في المناطق الواقع

ه في والبالي( طبقة الجلد)بين األنسجة الرخوة 

العظام ، خاصة في الظهر واألرداف والساقين

كن أن والمرفقين ولكن يم( الفخذين والكعبين)

. تظهر في أي جزء من الجسم تحت الضغط

يصعب التئام قرح الضغط ويمكن أن تكون

ا رئيسي ا للعدوى وأفضل طريقة ل عالجها مصدر 
كما توجد تقرحات ضغط في  .هي الوقاية منها

، أماكن غير نمطية تتشكل من األجهزة الطبية

سم مثل الجروح التي تتشكل بدال  من إدخال ج

يمكن أن تكون هذه القروح عبارة عن . غريب

وندا ز)تقرحات ضغط في فتحة األنف من أنبوب

جرى أو تقرحات ضغط في فتحة م( أنبوب تغذية
.نةالبول والورك من القسطرة والقسطرة والمثا

وريديجرح

بسببيتطورجرحهيالوريديةالقرحة

يقةالعمالوريديةالصماماتفيالمزمنالقصور

بسببالوريديالقصوريتطور .الساقينفي

الحركةومحدوديةوالسمنةاألسرياالستعداد

وكذلكوالتدخينوالعمرالحركةوصعوبة

بمرضيرتبطوالالمتعددةالحملحاالت

.السكري

حلالكامنطقةفيالوريديةالقرحتوجدماعادة

ليالداخاإلنسيالجانبفيتكونماوغالب ا،

شريانيجرح

ادإمدفيانخفاضعنالشريانيالجرحينتج

أوئيجزانسدادنتيجةواألكسجينبالدماألنسجة

تلفيؤديأنيمكن .المحيطيةللشرايينكامل

وعميقسريعوتقرحتدميرإلىاألنسجة

بأمراضالمصابةاألرجلتتميز .لألنسجة

.الواضحونقصهالشعربشحوبالشرايين

دمالقأصابعفيعادةالشريانيةالقرحةتظهر

تظهردقولكنهاللقدمالعظميةوالنتوءاتوالكعب

ا األطرافوفيالساقربلةطولعلىأيض 

.واألنفاألصابعمثلاألخرى

رالتدهوإلىالعالجنقصخطريؤديأنيمكن

.البتروحتىوالخالفالسريع

. רמוחבףילחתתוצעיהלםעשיאתווציאופרואןוחבאימצע
ןיאתוארל

إسرائيل، الوطني ورئيس جمعية تطوير وتطوير حقل الجرح فين ممرض مؤهل لعالج الجروحإلعاد كوري: التحرير العلمي

يلتئم،الحاالتمعظمفي .طعنةأو،جراحيشقأو،داكنةإصابةأو،عرضيةأوبدائيةلصدمةنتيجةيحدثالجرحمننوعهو-الحادلجرح

.العالجمنقدربأقلالمتوقعةالزمنيةالفترةفيالحادالجرح

االجرحويظلالجرحالتئامتقدميتوقفعندما-المزمنالجرح ايصبحمفتوح  الجروحالتئاممىتسأنيمكنالجديدةالجروححتىولكنمزمن اجرح 

أوعدوىالأوااللتهابمثلالعمليةتؤخرمختلفةجهازيةأوموضعيةأسباببسببيتوقفأوااللتئاميتباطأ .الجرحماهيةنعرفعندماالصعبة

الجرحتشخيصبشأنقراراتخاذقبلأسابيع 6إلى 4منفترةهذهتكونماعادة .الجرحتكوينتسببالتياألجهزةمتعددةأوالكليةاإلصابة

.معقدة /خطيرةمسبباتعنناتججرحأنهتعلمكنتإذاإال،المزمن

األسبابهذهوعالجالجرحيلتئمالولماذاالجرحتشكلسببتحديدهوالرئيسيالهدففإن،التشخيصمنكجزء

الحاالتفيشائعبشكلالقرحةمصطلحيستخدم .األدمةمنالعلويالجزءاألقلوعلىالبشرةفينقصيوجدحيثالجلدفيغائرةآفة-القرحة

.المزمنة

؟بالضبطلديكمالهتشرحأنفيصعوبةووجدتطبيأخصائيإلىتحدثتأنلكسبقله

.بالضبطالممرضةأوالطبيبلكيشرحمافهمفيصعوبةواجهت-ذلكمنبدلاًأو

اتطلبأنيجب اويساعديج.أفضلفهمعلىالحصولفيذلكيساعدكوسوف،اليوميةاللغةإلىأجلكمنالمصطلحاتترجمةدائما ثقتكعلىأيضا

التعليماتاتباعفي

.ب أن تعرف الفروق بين أنواع الجروح لفهم العالج المطلوب للجرح بشكل أفضليج

2-1: فيما يلي المصطلحات التي يجب أن تعرفها والتي تصف األنواع الرئيسية للجروح

اهناكأنإال،بسيطةالجروحبعضأنحينفي .حوالجرمنمختلفةأنواعهناك .السريريةالمظاهرا  منتعقيدأكثرجروح 

.عالجهافيللمساعدةمهرةموظفينتتطلبلتيا

مختلفةأنواع اوليستمتوازيةمصطلحاتالقرحة /الجرحمصطلحاتتكون،الحاالتمعظمفي

اءأعضأحداستشارةعنبديال  وليستللجمهورخدمةتقديمإلىتهدفعامةمعلوماتمجردهوأعالهوردما*

.الذاتيللتشخيصأوالطبيالطاقم

:المزمنةالجروحأنواع

: في. تقييم الجروح شون إم ناجل ؛ عبد الوحيد ستيفن سي ويلبراهام
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