Prevenirea ulcerelor de
presiune
Broşură informativă pentru cei afectaţi
şi pentru cei care îi îngrijesc

Österreichische Gesellschaft für
Dekubitusprävention (Asociaţia
Austriacă pentru Prevenirea
Ulcerelor de Presiune)

2011

Cuvânt înainte

Problema escarelor (ulcere de presiune, leziuni de presiune, ulcere de presiune) apare tot
mai des în societatea noastră, în care proporţia persoanelor în vârstă cunoaşte o creştere
continuă. Măsurile preventive instituite la timp şi aplicate corect pot împiedica apariţia
ulcerelor de presiune. Aceste măsuri îi vor proteja pe cei afectaţi de dureri, de suferinţă şi de
reducerea drastică a calităţii vieţii lor, şi vor reduce efortul depus de persoanele care se
ocupă cu îngrijirea. Printr-o activitate preventivă de înaltă calitate pot fi prevenite costuri
enorme pe termen lung, cheltuieli care altfel trebuie suportate atât de către cei afectaţi, cât şi
de sistemul de asigurări de sănătate.
Această broşură constituie un material informativ despre ulcerele de presiune, destinată să
vă familiarizeze cu aceast subiect, concentrându-se mai mult pe profilaxia (prevenţia)
ulcerului de presiune. Este posibil ca dumneavoastră să vă ocupaţi deja cu îngrijirea unei
persoane afectate de un ulcer de presiune sau prezentaţi chiar dumneavoastră o asemenea
leziune. Conţinutul broşurii este preluat din directive internaţionale, dar şi din experienţa
personalului de specialitate şi oferă informaţii de bază pentru persoanele afectate, pentru cei
care ocupă de îngrijirea acestora şi pentru cei interesaţi. Indicaţii referitoare la elaborarea
acestei broşuri se găsesc în raportul proiectului de pe pagina noastră de Internet. Pentru ca
materialul să prezinte coerenţă, întregul text este redactat folosind genul masculin, dar face
referinţă la ambele sexe.
Traducera acestui text este rezultatul colaborării cu un Birou de traducere specializat.
Mulţumim lectoratului organizat în regim non-profit realizat de o organizaţie independentă
pentru verificare şi traducere.
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Ulcerele de presiune
Termenul de specialitate escară se referă la ulcerul de presiune sau la aşa-numitele leziuni
de presiune. Este vorba de o vătămare a pielii cauzată de presiune sau de forţe de
forfecare. În plus există şi alţi factori de risc care joacă un rol important în apariţia ulcerelor
de presiune. Urmarea este o hrănire insuficientă a pielii şi ţesutului de sub piele sau o
diminuare a fluxului de sânge către piele şi ţesutul de dedesubt, cu risc de producere a unui
astfel de ulcer.
Vătămările produse de presiune pot fi cauzate spre exemplu, de saltele, de cutele
cearceafurilor, de încălţăminte etc. Dacă anumite părţi ale corpului suportă un timp prea
îndelungat o greutate prea mare, atunci pielea şi ţesutul de dedesubt sunt "presate". Ca
urmare, sângele din această zonă nu circulă suficient, ţesutul nu este alimentat cu suficient
oxigen şi substanţe nutritive şi mai târziu se ajunge la afectarea acestei zonea pielii .
Forţele de forfecare apar, spre exemplu, dacă persoana afectată alunecă (datorită
gravitaţiei) atunci când se află în poziţie şezând, în timp ce pielea rămâne în poziţia iniţială.
Acest lucru duce la deplasări ale straturilor pielii şi poate avea ca efect întinderea şi, în cele
din urmă, ruperea straturilor de piele.
În principiu, ulcerele de presiune pot apare pe orice parte a
prezintă zona sacrală, călcâiele, oasele şoldului, zona cefei sau
plus, ulcerul de presiune poate apare nu numai la suprafaţa
profunde ale ţesuturilor. În funcţie de amploarea afectării,
structurate pe grade/ categorii (vezi capitolul 2).

corpului. Un risc special îl
omoplatul (vezi Figura 1). În
pielii, ci şi în straturile mai
ulcerele de presiune sunt

Primul semn al unui ulcer de presiune deja format este o roşeaţă persistentă a unei zone a
pielii (vezi gradul I. „Testul apăsării cu degetul“).

Figura 1: Zone cutanate cu grad ridicat de risc în poziţie întinsă sau aşezată
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1 Clasificarea pe categorii
În ceea ce priveşte clasificarea ulcerului de presiune, APUPA se orientează după categoriile/
gradele recomandate de directiva internaţională privind prevenirea ulcerelor de presiune
indicate de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) [Comitetul Consultativ
European pentru Ulcerele de Presiune] şi de National Pressure Ulcer Advisory Panel
(NPUAP) [Comitetul Consultativ Naţional pentru Ulcerele de Presiune].

1.1

Categoria I

Este prezentă o roşeaţă a pielii care nu dispare dacă zona afectată este eliberată de
presiune sau la "testul apăsării cu degetul". În acest caz, stratul cel mai superficial al pielii
este puternic influenţat.
Testul apăsării cu degetul: După o apăsare scurtă şi puternică cu degetul, zona afectată
(înroşită) a pielii nu devine albă, ci rămâne roşie. Aici este vorba de o afectare a pielii, deci,
de un ulcer de presiune. Dacă pielea se colorează în alb la această apăsare, atunci este
foarte probabil că încă nu s-a produs un ulcer de presiune, dar se recomandă o
supraveghere atentă.
În această etapă trebuie să se adopte măsuri imediate! Prevenirea dezvoltării ulcerelor de
presiune este posibilă doar prin eliberarea zonei afectate de presiunea la care este expusă.
Aceasta înseamnă că persoana în cauză trebuie să fie adusă în altă poziţie, şezând sau
culcat, ceea ce conduce la redistribuirea presiunii, zona afectată fiind "degajată". Adresaţivă personalului medical pentru a obţine sfaturi cu privire la modificarea poziţiei, mijloacele
auxiliare necesare sau alte măsuri necesare.
Degajare înseamnă că zona cutanată afectată nu este aşezată pe nici o suprafaţă (saltea,
pernă, încălţăminte, etc.). Acest lucru se obţine printr-o modificare a poziţiei sau prin
amplasarea persoanei într-o poziţie care asigură susţinere în zonele apropiate. Un exemplu
de degajare în zona călcâiului: persoana în cauză se roteşte astfel încât călcâiul se
eliberează de sub presiune sau se introduce o pernă mai mare în zona gambelor pentru a le
ridica şi astfel călcâiul se eliberează de presiune. Asiguraţi-vă că mijloacele auxiliare folosite
(perne, etc) nu exercită presiune într-o altă parte a corpului şi nu lezează pielea.

1.2

Categoria II

Există o rană superficială, asemănătoare unei julituri sau unei vezicule .
În cazul acestei categorii şi a celor care urmează este vorba deja despre o leziune ce trebuie
tratată cu seriozitate, beneficiind şi de tratament medicamentos, ceea ce implică îngrijire
profesională, realizată de către personalul medical.

1.3

Categoria III

Sunt afectate şi alte straturi ale pielii şi ale ţesuturilor de dedesubt şi este posibilă apariţia
ulceraţiilor.
APUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association, 2011

5

1.4 Categoria IV

Rana a atins toate straturile pielii, chiar şi ţesutul de dedesubt, muşchii şi oasele. În acest
caz se poate ajunge la necroză, aşa numita "moarte a ţesuturilor".

2

Factorii de risc pentru apariţia unui ulcer de presiune

Factorii de risc sunt împărţiţi în factori interni şi externi. Aceştia sporesc riscul de apariţie a
ulcerelor de presiune, alaturându-se cauzelor primare, cum ar fi forţele de apăsare şi de
forfecare (determinate de încălţăminte, îmbrăcăminte, bijuterii, dispozitive medicale...)

2.1











2.2








Factori interni
Mobilitate redusă
Deshidratare / suprahidratare (edeme)
Malnutriţie, caşexie / obezitate
Incontinenţă pentru urină şi fecale
Infecţii şi alte boli grave
Tulburări senzitive
Afecţiuni vasculare
Alterarea stării de conştienţă
Vârsta
…

Factori externi
Presiune/ forţe de forfecare/ frecare
Medicamente
Umiditate
Igienă corporală
Poziţie menţinută îndelungat: întinsă şi aşezată
Mijloace auxiliare (utilizate nepotrivit sau greşit)
Îmbrăcăminte, încălţăminte



3 Îngrijirea profilactică generală
Ulcerele de presiune nu sunt afecţiuni de sine stătătoare, ci apar întotdeauna în
combinaţie cu alte afecţiuni sau cu o deteriorare generală a stării de sănătate. Acesta poate
fi şi motivul pentru care ulcerele de presiune au fost neglijate şi subestimate atât din punct de
vedere al profilaxiei cât şi a tratamentului. În principiu, această problematică ne poate afecta
pe toţi. De aceea, scopul nostru este informarea populaţiei pentru a realiza prevenţia în
primul rând şi astfel să împiedicăm apariţia ulcerului de presiune. Prevenirea apariţiei
ulcerului de presiune nu este posibilă adesea, din cauza unor limite datorate stării generale
APUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association, 2011
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de sănătate sau din motive medicale. Dar, de multe ori, măsurile simple de prevenţie pot
avea efecte considerable care pot îmbunătăţi semnificativ situaţia celor afectaţi.

3.1

Mobilitatea şi autonomia

Un loc important în prevenirea ulcerului de presiune îl au menţinerea şi îmbunătăţirea
autonomiei şi mobilităţii. Capacitatea unei persoane de a se mişca autonom în spaţiul său
şi de a-şi purta de grijă, ajută în mod semnificativ la îmbunătăţirea stării de bine şi a sănătăţii
acesteia. Cu cât această capacitate este mai redusă, cu atât cel în cauză este mai
dependent de ajutorul celor din jur. Acest lucru poate influenţa negativ sănătatea fizică şi
psihică a persoanei. Activităţile obişnuite ale vieţii cotidiene (de exemplu: a întinde unt pe o
felie de pâine, a încheia nasturii unei cămăşi ...) nu trebuie să fie excluse, ci ar fi necesar să i
se acorde posibilitatea celui în cauză să le îndeplinească el însuşi, chiar dacă durează mai
mult. Realizarea acestor activităţi îmbunătăţeşte stima de sine şi îi confirmă persoanei aflate
în îngrijire că poate realiza anumite lucruri prin forţe proprii.
Dacă persoana afectată are mişcările limitate, atunci este nevoie de ajutorul acordat din
partea persoanelor care se ocupă de îngrijirea sa. Dar, după posibilităţi, trebuie să i se
asigure programul obişnuit de mişcare şi mobilizarea tuturor membrelor şi articulaţiilor. Dacă
acest lucru nu poate fi asigurat, se poate ajunge la o anchilozare a articulaţiei tibio-tarsiene,
aşa-numitul pes equinus (picior equin). Acesta poate fi cauzat de greutatea proprie a
piciorului sau de greutatea păturii. Apare o hiperextensie a încheieturii care arată de parcă
persoana (aflată în poziţie culcată) s-ar sprijini pe vârfurile degetelor. Ca urmare a unei astfel
de anchilozări apare imposibilitatea aşezării labei piciorului atunci când persoana doreşte să
păşească normal.
Prevenţia piciorului equin necesită menţinerea mobilităţii. Dacă acest lucru nu poate fi
realizat activ de către cel afectat, atunci încheieturile trebuie să fie mişcate pasiv de către
persoana care se ocupă de îngrijire. Pentru a preveni hiperextensia piciorului în poziţia
culcat, se poate introduce o pernă moale între picioare şi capătul patului, astfel încât
picioarele pot fi aşezate într-o "poziţie normală, ridicată". De reţinut că această anchilozare
(contractare) poate afecta orice încheietură cu mobilitate diminuată .
Pentru menţinerea mobilităţii, precum şi pentru a ajuta persoana care se ocupă de îngrijire
există numeroase mijloace auxiliare. Aici se recomandă să solicitaţi sfatul fizioterapeutului
şi ergoterapeutului pentru ca mijloacele auxiliare să nu devină o piedică prin casă.
În mod special dorim să vă atragem atenţia asupra importanţei deosebite a prevenirii unei
căderi. Printr-o cădere se poate ajunge la o limitare a mobilităţii existente, ceea ce, la rândul
său, poate facilita apariţia ulcerului de presiune. Multe persoane afectate au spus că din
teamă că ar putea să cadă din nou, nu se mai mişcă decât foarte puţin şi cu multă grijă.
Efectul acestei atitudini este o reducere ulterioară a mobilităţii.
Un aspect la fel de important este exerciţiul intelectual al persoanei. Programul zilnic ar
trebui să fie cât mai divers şi adaptat tabieturilor anterioare ale persoanei. Ajutorul acordat, la
gătit (în funcţie de posibilităţi), la cititul ziarului, la urmărirea programelor de televizor, la
plimbări în aer liber sau urmarea unui hobby, asigură varietatea necesară. Aranjarea camerei
de locuit după gustul propriu şi într-un mod atractiv poate evoca amintiri plăcute, mai ales
dacă persoana afectată nu poate rămâne în camera sa obişnuită.
APUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association, 2011
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Sensibilitatea pielii diferă de la individ la individ (vezi şi „testul de presiune cu degetul“) şi
de aceea trebuie lăsat să treacă un timp adecvat între modificările de poziţie, în funcţie de
starea pielii persoanei afectate. Pentru a reduce presiunea sunt oferite diverse mijloace
auxiliare: saltele şi perne speciale. Acestea trebuie să fie adaptate nevoilor fiecărei
persoane. Puteţi primi sfaturi de la personalul din magazinele de specialitate sau de la
personalul medical!
În acest caz, blănurile, colacii, pernele cu apă, bandajele cu vată sau produsele similare sunt
mijloace auxiliare nepotrivite. Aceste produse nu au ca efect o eliberare de presiune, ci de
multe ori cresc presiunea în anumite puncte şi, în acest fel, duc la diminuarea nedorită a
circulaţiei ţesutului.
O prudenţă deosebită se recomandă, în cazul persoanelor care sunt afectate de tulburări
senzitive („acuitatea senzorială“ sau care prezintă o scădere a senzaţiei de durere)
deoarece acestea nu pot percepe deloc sau percep foarte puţin durerile care apar.

3.2

Modificările poziţiei

Pentru a preveni apariţia ulcerului de presiune este nevoie să fie reduşi factorii de risc. În
primul rând, este nevoie să fie redusă la minimum presiunea în zonele de piele cu risc
ridicat (de exemplu: zona şezutului şi a călcâielor) prin modificarea poziţiei întinse sau
aşezate. În acest fel, zonele de piele pot fi eliberate de presiune parţial sau complet. De
multe ori sunt suficiente mici modificări ale poziţiei, precum întoarcerea capului sau aşezarea
pe perne mici. Se recomandă aşa-numitele aşezări pe o parte.
Aşezare pe o parte la 30°: Persoana în cauză este rotită uşor (la circa 30°) pe partea sa
dreaptă sau stângă. Se introduce o pernă mai mare în zona spatelui şi a şezutului, iar
picioarele se aduc în poziţie uşoară de mers, iar piciorul de deasupra se aşază pe o pernă.
Aveţi grijă ca zona genunchiului şi a tibiei să fie protejată de o pernă introdusă între picioare.
Piciorul de deasupra nu trebuie să atârne. În aceste locuri (genunchi, tibie, laba piciorului)
oasele se găsesc sub un strat foarte subţire de piele şi din acest motiv sunt expuse riscului
în mod deosebit.

Figura 2: Aşezare pe o parte la 30°
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În locul pernelor, se poate folosi şi o pătură rulată şi aşezată la spate şi şezut pentru sprijin,
şi apoi introdusă între picioare. Persoanele afectate au spus deseori că se simt mai bine şi
mai în siguranţă, dacă este folosită o pătură rulată. În plus, persoana afectată trebuie să fie
aşezată într-o poziţie confortabilă!
Aşezare pe o parte la 60°: În această poziţie persoana este rotită mai mult spre dreapta sau
spre stânga şi sprijinită în acelaşi fel ca în poziţia la 30° ( Figura 3). În această poziţie trebuie
să se ţină seama de zonele cutanate care vor avea un risc mai ridicat din zona umerilor şi
şoldurilor, precum şi de genunchi şi tibie. Vă rugăm să controlaţi şi pielea genunchilor şi a
tibiei, care este sprijinită pe saltea!

Figura 3: Aşezare pe o parte la 60°

Pentru activităţi ca mâncatul şi cititul este o mai comodă poziţia şezând în fotoliul sau chiar
în pat, dar trebuie luat înconsiderare că este o poziţie în care şezutul suportă toată
greutatea, deci şi presiunea este mai ridicată. De aceea, această poziţie nu trebuie să fie
menţinută timp de mai multe ore.
Poziţia şezând: Persoana afectată este aşezată (dacă dispuneţi de un pat medical) mai întâi
foarte aproape de capătul superior al patului, apoi introduceţi o pătură rulată, de-a
curmezişul, în zona şezutului. În acest fel se împiedică alunecarea în timpul ridicării
persoanei în şezut, prevenind apariţia periculoaselor forţe de forfecare. Apoi se ajustează
spătarul şi capătul inferior al patului. Este mai bine dacă întregul pat este reglat pentru a se
APUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association, 2011
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obţine un "plan înclinat" (capătul superior mai ridicat, capătul inferior mai jos). În acest fel se
crează o poziţie comodă de stat pentru persoana afectată ( Figura 4).

Fiura 4: Poziţia şezând
Zonele care prezintă risc în această poziţie sunt cele din zona călcâielor, care trebuie să fie
susţinute în poziţie liberă cu ajutorul unei perne poziţionată în zona gambelor (vezi şi
"Prevenţia piciorului equin"). În această poziţie apare o presiune semnificativ mai mare în
zona şezutului, deoarece aici apasă cea mai mare parte a greutăţii. De aceea vă rugăm să
verificaţi de fiecare dată pielea din zona şezutului. Această poziţie este recomandată pentru
activităţi individuale, dar nu fără un control al pielii şi nu pentru perioade mai mari de câteva
ore!

3.3

Alimentaţia

Atât subnutriţia cât şi obezitatea pot reprezenta un risc major. Persoanele cu greutate
normală au un risc mult mai scăzut de a suferi de ulcere de presiune. Din acest motiv,
alimentaţia trebuie să fie echilibrată, pentru a acoperi necesarul zilnic de calorii (30-35
kcal/kg corp/zi). Cantitatea de lichid recomandată este de circa 30 ml/kg corp /zi. Aceasta
înseamnă pentru o persoană cu o greutate corporală de 60 kg, 2.100 kcal/zi şi 1.800 ml (1,8
litri) lichid pe zi.
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Cu ajutorul următoarelor măsuri se pot preveni şi combate cu succes apariţia ulcerelor de
presiune:









Crearea unei atmosfere plăcute de servit masa, oferirea mâncărurilor preferate,
rememorarea unor alimente preferate din copilărie;
Oferirea frecventă a unor mese în cantităţi mici, oferirea de lichide în pahare sau căni
mai mici, eventual aperitive precum un pahar mic de Sherry, 1/8 pahar de vin roşu sau o
bere mică
Excluderea din meniu a mâncărurilor necunoscute sau greu digerabile (de exemplu:
fasole, salată sau fructe- seara, mâncăruri grase, băuturi carbogazoase)
Combinarea legumelor cu sosuri bogate sau cu brânză şi servirea fructelor sub formă de
compot sau combinate cu iaurt.
Gustările dulci (de exemplu: prăjituri, ciocolată, deserturi) sunt permise în porţii mici şi
chiar şi în cazul diabetului, trebuie introduse în meniu!
Oferirea de proteine asimilabile din carne sau produse lactate (de exemplu: iaurt,
brânză, tofu, lapte nedegresat, ...).
Deserturile şi supele trebuie să fie îmbunătăţite cu calorii suplimentare - folosiţi
smântână nefermentată sau frişcă.

Dacă necesarul de substanţe nutritive sau lichide nu poate fi atins în acest fel, atunci luaţi în
calcul pentru scurt timp, folosirea suplimentelor alimentare, despre care vă poate informa
medicul dumneavoastră curant sau dieteticianul. Pentru consiliere în privinţa dietei este util
să notaţi timp de mai multe zile mesele servite şi lichidele consumate. În cazul persoanelor
mai în vârstă, în special, nu este uşor să fie asigurat necesarul de energie şi substanţe
nutritive. Din acest motiv, alimentele trebuie servite într-o formă acceptată de persoana în
cauză.

3.4

Îngrijirea corporală şi a pielii

Îngrijirea corporală trebuie adaptată nevoilor şi trebuie realizată cu produse delicate sau
numai cu apă curată. Este important să fie menţinut şi îngrijit stratul protector natural al pielii.
În cazul transpiraţiei abundente, precum şi în cazul incontinenţei urinare şi fecale, pielea are
mai mult de suferit. Nu se recomandă "uscarea prin frecare" a pielii. Zonele care prezintă risc
vor fi uscate prin tamponare uşoară, cu un prosop. O schimbare regulată a lenjeriei şi un
control corespunzătoar a incontinenţei sunt strict necesare. Cearceaful şi produsele sanitare
(absorbantele, "scutecele") trebuie să prezinte cât mai puţine cute. În plus, trebuie să ne
asigurăm că persoana în cauză nu este întinsă sau aşezată pe obiecte mici (pieptene, pix,
firimituri de mâncare). Înainte de aplicarea absorbantelor sau îmbrăcarea chilotului pentru
incontinenţă ("scutec") se recomandă netezirea acestora de 2-3 ori cu mâna.
Îngrijirea pielii se va face în funcţie de nevoile persoanei afectate. Este importantă
asigurarea hidratării pielii, deoarece pielea uscată este considerată a fi un factor de risc în
apariţia ulcerului de presiune. Conţinutul de grăsime al produselor de îngrijire utilizate trebuie
să fie adaptat pielii. Trebuie evitate dezinfectantele sau produsele pe bază de alcool (de
exemplu, camfor) deoarece acestea contribuie semnificativ la uscarea pielii. De asemenea
nu este recomandat "masajul stimulator pentru circulaţia sanguină", pentru că pielea este
foarte solicitată şi forţele de forfecare menţionate anterior pot avea un efect negativ. În cazul
incontinenţei se recomandă creme sau loţiuni nutritive, cu grad ridicat de protecţie. InformaţiAPUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association, 2011
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vă cu privire la produsele potrivite de la specialiştii din magazinele de specialitate sau de la
personalul medical. Îngrijirea mâinilor şi picioarelor trebuie efectuată regulat deoarece
unghiile prea lungi sau bătăturile pot exercita presiune.
Deseori, în timpul îngrijirii corporale, persoana afectată poate să aibă momente de jenă/
pudoare, în care poate conştientiza corpul său, dar şi limitele acestuia. Cu cât persoana
afectată este mai dependentă de pat, cu atât mai puţin conştientizează propriul corp şi
limitele lui. O parte din starea de bine este dată de perceperea propriului corp şi de
asigurarea intimităţii prin separarea de lumea înconjurătoare în timpul efectuării procedurilor
de îngrijire.

3.5

Medicamente

Un aspect important este tratarea optimă a afecţiunii de bază cu medicamente (tratament
pentru durere, etc.). Pentru aceasta trebuie purtată o discuţie cu medicul curant. Mai multă
mişcare efectuată de persoana în cauză s-ar putea să fie plăcută şi să aibă efect pozitiv
asupra stării generale. De multe ori, persoanele care se ocupă cu îngrijirea pot oferi multe
indicaţii care pot fi foarte utile medicului în stabilirea terapiei ulterioare.
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4 Menţiuni pentru cititor
Aţi citit complet sau numai parţial această broşură. Este evident pentru noi că v-am prezentat
o temă mare şi complexă. Chiar dacă cele mai multe informaţii sunt noi pentru
dumneavoastră şi probabil că vă sună foarte complicat, vă rugăm să nu vă pierdeţi curajul.
Să nu credeţi că sunteţi singura persoană care întâmpină această problemă şi că sunteţi
singur şi fără ajutor. Această temă este de interes pentru foarte mulţi oameni şi, din păcate,
se discută prea puţin despre ea. Problemele de acest fel duc deseori la o izolare care poate
fi evitată sau redusă prin discuţii şi prin acceptarea ajutorului din afară. Mai departe, vă
încurajăm să vă asumaţi responsabilitatea. Aceasta înseamnă să luaţi decizii pentru a vă
îmbunătăţi viaţa.
Dumneavoastră, în calitate de persoană afectată, care trăieşte cu riscul leziunilor sau al
ulcerului de presiune, puteţi contribui semnificativ la buna dumneavoastră îngrijire. Important
este să vă informaţi corect şi corespunzător posibilităţilor dumneavoastră despre ulcerele de
presiune şi să parcurgeţi etapele necesare împreună cu persoana care vă acordă ajutor. Cu
cât prevenţia este integrată în viaţa cotidiană mai rapid şi într-un mod creativ, cu atât este
mai uşor pentru toţi cei implicaţi.
Pentru persoanele care se ocupă de îngrijire se recomandă perioade regulate de odihnă,
prin delegarea sarcinilor de îngrijire altei persoane. Este posibil ca această persoană să fie
cineva din cercul de prieteni sau din familie, sau să apelaţi la organizaţiile de sprijin care
oferă ajutor. Persoanele care se ocupă de îngrijire sunt deseori afectate de izolarea faţă de
"lumea exterioară", pericol care se măreşte atunci când creşte şi nevoia de îngrijire. De
aceea este nevoie să cereţi ajutor celor din preajma dumneavoastră pentru a trece mai uşor
şi fără frustrări peste dificultăţile îngrijirii. Deseori vă sunt suficiente câteva ore pe săptămână
pentru a vizita prietenii, pentru a participa la o mică excursie sau pur şi simplu, pentru a vă
relaxa. În timpul îngrijirii trebuie să vă gândiţi şi la sănătatea proprie şi să vă familiarizaţi cu
tehnici de protejare a spatelui şi cu utilizarea aparaturii menite să vă uşureze munca.
Informaţi-vă la organizaţiile de sprijin cu privire la o sesiune de consiliere.
Persoanele care au folosit această broşură pentru informarea sau instruirea persoanelor
afectate şi a persoanelor care se ocupă de îngrijire, sunt rugate să se informeze în prealabil
pentru a putea informa sau instrui corect. În cazul acestor discuţii trebuie să se ţină seama
de limbaj (înţelegere, forma de exprimare), fără să se renunţe în mod automat la termenii de
specialitate, dar cu asigurarea unor explicaţii adecvate. În acest mod, persoanele afectate şi
cele care se ocupă de îngrijire pot participa la procesul decizional.
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Instruirea recomandată


Factorii de risc şi zonele cu risc ridicat de apariţie a ulcerelor de presiune



Evaluarea tegumentului şi recunoaşterea modificărilor pielii



Îngrijirea tegumentului



Metode de reducere a presiunii



Adresele unor centre locale care pot asigura consiliere şi ajutor



Sublinierea faptului că trebuie neapărat cerut ajutor de specialitate dacă se observă
semnele unei modificări cutanate

Un alt instrument - de informare cu privire la diversele categorii de ulcere de presiune - ar
putea fi fotografiile laminate, folosite ca material didactic.
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