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• poziționați patul cu capul 
până la 30° și mențineți 
picioarele ridicate pentru a 
evita alunecarea (Fig. 2)

• pentru a muta persoana în 
pat ridicați-o cu traversa

• utilizați un suport metalic tip 
ridică-acoperitoarea pentru 
a evita frecarea vârfurilor 
picioarelor (Fig. 2)

- În poziția culcat pe spate 
evitați presiunea pe călcâi 
ținându-i ridicați cu o perna 
poziționată sub genunchi și 
sub picior excluzând călcâiul 
(Fig. 2)
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Ce sunt ulcerele de 
presiune?

Ulcerele de presiune sunt leziuni 
ale pielii datorate în principal 
imobi l i ta ț i i  pre lungi te care 
provoacă presarea vaselor de 
sânge și insuficienta oxigenare 
a zonelor supuse la presiune; 
aceasta se întîmplă, de exemplu, 
când țesuturile sunt presate între 
o proeminență osoasă și suprafața 
patului sau a fotoliului.

Cu cât este mai lung timpul de 
ședere în aceeasi poziție cu 
atât este mai mare deteriorarea 
țesuturilor pielii, până când se 
formează o leziune denumită 
ulcere de presiune.

Sever i tatea acestor u lcere 
variază în funcție de cât au suferit  
țesuturile, de la un nivel minim de 
înroșire superficială, până la un 
nivel maxim de ulcer profund care 
poate ajunge la mușchi și la os.

Când este riscul de ulcere 
de presiune?

Factorii de risc care favorizează 
debutul ulcerelor de presiune 
sunt: incapacitatea de a se 
mișca, lunga permanența în 
pat sau pe scaun, incontinența 
de fecale și urina, subnutriție, 
redusa luciditate mentală.

Unde se 
manifestă?

Parțile corpului mai 
expuse la presiune 
sunt indicate în 
roșu în desenele 
alăturate.

Rischiul de ulcere 
d e  p r e s i u n e 
p ro g resea z ă  o 
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- Utilizați creme cu acțiune de 
barieră pe bază de oxid de zinc

- Uzați scutece și/sau chiloți 
absorbenți și schimbațile la cel 
puțin trei ore

Alimentaţie

- Controlați dacă există 
schimbări mari de greutate 
corporală într-un timp scurt

- Păstrați un regim alimentar 
variat de proteine (ouă, carne, 
pește, legume), vitamine (fructe, 
verdețuri), carbohidrați (paste 
făinoase, pâine), lichide (ceai, 
cafea, sucuri)

- În caz di lipsă de poftă
de mâncare fracționați
mesele pe toată durata
zilei

- În caz de diaree, vomit
sau constipație avertizați 
medicul

- În acord cu medicul
curant, utilizați integratorii 
alimentari

Gestiunea posturei

- Utilizați saltea antidecubit 
în spumă sau umplută de aer 
cu motor, și perne antidecubit 
pentru fotoliu. Pentru 
persoanele invalide vor fi date 
de către SSN (Sistemul Sanitar 
Național) și pot să fie prescrise 
de medicul curant. Nu utilizați 
suporți cum ar fi inele de 
cauciuc sau voaluri sintetice

- Alternați poziția persoanei 
imobilizată la pat la cel puțin 2 
ore: culcată pe partea dreaptă, 
culcată pe partea stângă, 
culcată pe spate. Dacă poate 
fi așezata în fotoliu, poate 
rămâne nu mai mult de o ora 
și sa uzați o pernă specială 
antidecubit

- Evitați poziția șezut în pat 
pentru că favorizează frecarea 
pielii din cauza alunecării 
persoanei pe planul patului 
și marește presiunea pe osul 
sacral determinând dezvoltarea 
ulcerelor (Fig. 1)

- Pentru a evita frecarea pielii: 

data cu creșterea dificultaților 
din partea persoanei de a se 
menține autonomă în mișcare și în 
comunicarea propriilor necesități și 
a propriului disconfort, în legatură 
cu poziția asumată.

Cei care au grija și care dau 
asistența vor trebui să încerce să o 
stimuleze pentru a dobândi cât mai 
posibil o mai mare independența în 
a menține capacitatea de mișcare 
și facultățile sale intelectuale de 
relație și de memorie.

Cum se pot preveni 
ulcerele de presiune?

Igiena

- Controlați cel puțin o dată pe 
zi pielea din toate zonele de risc 
pentru a remarca înroșirile

- Nu masajați energic deasupra 
proeminențelor osoase pentru 
că se poate cauza o daună mai 
mare

- Evitați apa fierbinte, folosiți 
detergenți neutri, care fac puțină 
spumă și sunt ușor de clătit

- Păstrați pielea uscată

- Evitați utilizarea pudrei de talc 
pentru că fovorizează prezența 
bacteriilor, și a soluțiilor alcolice 
pentru că seacă pielea și devine 
prea fragilă

- Hidratați cu un masaj ușor 
zonele de risc cu creme 
hidratante adecvate acestui scop; 
puteți să consultați un farmacist

Gestiunea incontinenţei 
urinare şi fecale

- Protejați pielea de contactul 
direct cu urina și fecale

Fig. 1 Posiţia incorectă


