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Bevezető 
 
Ez a rövid Referencia Irányelv bizonyitékokon alapuló irányelveket összegez a nyomási fekély  
megelőzésének és kezelésének témakörében. Az Európai Nyomási Fekély Tanácsadó Testülete 
(European Pressure Ulcer Advisory Panel: EPUAP ) és az Amerikai Nyomási Fekély Tanácsadó 
Testülete (American National Pressure Ulcer Advisory Panel: NPUAP ) négy évig tartó, együttes 
munkájának köszönhetően jött létre. Az irányelv legátfogóbb, un. Klinikai Gyakorlati Iirányelv 
(Clinical Practice Guideline) változata részletesen elemzi és megtárgyalja az ezidáig 
hozzáférhető kutatásokat, a feltételezések kritikai értékeléseit, valamint összegzi a területen 
szerezett tapasztalatokat, leirja az irányelv kifejlesztésénél használt módszereket, tartalmazza a 
szerkesztők, szerzők és egyéb közreműködő személyeknek nyújtott köszönetnyilvánitásokat. Ez a 
rövid Referencia Irányelv átvesz bizonyos szemelvényeket a Klinikai Gyakorlati Iirányelvből 
(Clinical Practice Guideline), de nem javallott csupán ezekre támaszkodni.  
 
A NPUAP weboldalán (www.npuap.org) mindkét dokumentum (Nyomási Fekély Megelőzési és 
Kezelési irányelv) angol nyomtatott változata megtalálható. A rövid Referencia Irányelvet 
számos nyelvre leforditották; a forditásokért látogasson el az EPUAP weboldalára 
(www.epuap.org). 
 
Ennek a nemzetközi összefogásnak az volt a célja, hogy bizonyitékokon alapuló ajánlásokat 
fejlesszen ki a nyomási fekélyek megelőzésére és kezelésére, amelyeket a világ bármely tájáról 
származó egészségügyi szakemberek felhasználhatnak. Explicit tudományos módszertan szerint 
dolgoztak a rendelkezésre álló kutatások azonositásánál és értékelésénél. Döntő bizonyiték 
hiányában szakértők  véleményét (közvetett bizonyitékok vagy más irányelvek alapján) vették 
alapul az ajánlások kidolgozásához. Az irányelv ajánlásai 903 személy és 146 társaság / szervezet 
– mint regisztrált résztvevő – számára voltak nyilvánosan hozzáférhetőek, 6 földrész 63 
országában. A végső irányelv az EPUAP, az NPUAP és a nemzetközi résztvevők fellelhető 
kutatásai és összegyűjtött tudásanyaga alapján készült el. 
 
Javasolt hivatkozási forma 
Az EPUAP és az NPUAP örömmel veszi, ha irányelveit nemzeti vagy helyi szinten felhasználják 
és átveszik. Azonban, kérjük, hogy a forrásra való hivatkozás során a következő formát 
használják: 
 
European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention 
and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer 
Advisory Panel; 2009. 
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Korlátozások és ezen irányelv megfelelő használata 
 
• Az irányelvek szisztematikusan felépitett megállapitások sorai, amelyek segitenek mind az 
orvosnak, mind a betegnek a megfelelő ellátás kiválasztásában az adott klinikai feltételeknek 
megfelelően. Az ajánlásokat azonban nem biztos, hogy bármilyen körülmények között lehet 
alkalmazni. 
 
• Az egészségügyi szakember határozza meg mindig, hogy alkalmaznak-e valamely ajánlást, a 
rendelkezésre álló források fényében, illetve az adott beteg körülményei szerint. Az ebben az 
irányelvben szereplő ajánlások egyikét sem javasoljuk orvosi előirásként kezelni speciális 
esetekben. 
 
• Mivel ezen irányelvet szigorú módszertan szerint fejlesztettük ki, az NPUAP és az EPUAP 
egyöntetűen hiszi, hogy az ajánlások alapjául szolgáló kutatások megbizhatóak és pontosak.   
Azonban arra nem nyújtunk garanciát, hogy az egyes, referenciául szolgáló vizsgálatok éppúgy  
megbizhatóak és pontosak. 
 
• Ez az irányelv és az itt leirt ajánlások oktatási és tájékoztatási célúak csupán.  
 
• Ez az irányelv a közzététel időpontjában pontos információkat tartalmaz. A kutatások és a 
technológia gyorsan változnak, és emiatt előfordulhat, hogy az irányelvben szereplő ajánlások 
nem lesznek konzisztensek a kutatási eredmények előrehaladásával. Az egészségügyi szakember 
felelőssége arra terjed ki, hogy a jövőbeni kutatási és technológiai vivmányokkal kapcsolatosan- 
munkájára hatással lévő- tudását a megfelelő szinten tartja és fejleszti. 
 
• A termékek generikus nevét tüntettük fel. Az irányelv nem hivatott egy speciális termék 
használatára ösztönözni.  
 
• Az irányelvben leirt javaslatok nem szolgálnak tanácsként a kódolási szabványok és a 
támogatási előirások esetében. 
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Célok és érintett témakörök 
 
Ennek a nemzetközi együttműködésnek az volt az átfogó célja, hogy olyan bizonyitékokon 
alapuló ajánlásokat fejlesszen ki a nyomási fekélyek megelőzésére és kezelésére, amelyeket a 
világ bármely tájáról származó egészségügyi szakemberek felhasználhatnak. Az egyesitett, az 
NPUAP és EPUAP szervezetekből összeállt Irányelv Fejlesztő Csoport kidolgozta az irányelv 
fejlesztésének folyamatát és áttekintette a teljes dokumentációt. Azonban, a logisztikai 
folyamatok leegyszerűsitése miatt, végül az EPUAP a nyomási fekélyek megelőzésének 
ajánlásaiban, míg a NPUAP a nyomási fekélyek kezelésének ajánlásaiban töltött be vezető 
szerepet. 
 
A megelőzés ajánlásainak célja, hogy bizonyitékokon alapuló ápolási folyamatot mutasson a 
nyomási fekélyek megelőzésére. A megelőzés ajánlásai minden korosztálybeli, nyomási 
fekélynek kitett egyénre vonatkozik. Az irányelvet mind a kezelésben részt vevő egészségügyi 
személyzetnek, mind azoknak a betegeknek dolgozták ki, akiknél fenn áll a kockázata annak, 
hogy nyomási fekély alakuljon ki, függetlenül atttól, hogy kórházban fekszenek, hosszú időn át 
ápolásra szorulnak, otthonukban önellátásra képtelenek vagy másutt tartózkodnak, és tekintet 
nélkül arra, milyen betegségben szenvednek vagy milyen egészségügyi ellátást igényelnek. 
Abban is segitséget nyújt, hogy iránymutatást adjon a betegnek és gondozójának a számos létező 
megelőzési stratégiában. 
 
Módszerek 
 
Ezen irányelveket szigorú és explicit módszertan szerint fejlesztették ki (részletesebb leirásért 
lsd. a  Clinical Practice Guidelines-t). Minden bizonyitékot megvizsgáltak minőségi szempontok 
szerint. Az egyes tanulmányokat a tervezés és minőség szerint osztályokba sorolták (lsd. 1. 
sz.táblázat). A felhalmozott bizonyitékok összességét, mely az egyes ajánlásokat támasztja alá, 
megvizsgálták; a “bizonyiték erősssége” szerint, a számozást a 2. sz. táblázat szerinti kritériumok 
alapján alakitották ki.  



Referencia irányelv - Megelőzés 
 

 
  

   
© EPUAP-NPUAP 

 

7 

 
1. sz. táblázat: Az egyes tanulmányok bizonyitékának szintje  
Szint:  
1 Széles körű, véletlenszerű vizsgálat(ok) egyértelmű eredményekkel (kicsi a hiba 
előfordulásának kockázata) 
2 Szűkebb körű, véletlenszerű vizsgálat(ok) bizonytalan eredményekkel (közepes-magas a hiba 
előfordulásának kockázata) 
3 Nem véletlenszerű vizsgálat(ok), egyidejű vagy egykorú kontroll csoport alkalmazásával 
4 Nem véletlenszerű vizsgálat(ok), historikus kontroll mellett 
5 Esetek sorozta, kontroll alkalmazása nélkül, meghatározott számú vizsgálati alany bevonásával. 
 
Adaptáció Sackett, 1989. Clinical Practice Guideline c. művéből, az irányelv kifejlesztésének 
módszertanának megvitatására. 
 
2. sz. táblázat: A bizonyiték erősségének pontozása minden egyes ajánláshoz 
 
A bizonyiték erőssége 
 
A 
Az ajánlást közvetlen tudományos bizonyiték támasztja alá, teljes mértékben kidolgozott és 
átültetett, kontrollált vizsgálatokkal emberen előforduló nyomási fekélyről (vagy a nyomási 
fekélynek kitett betegekről). A levont statisztikai eredmények következetesen támasztják alá az 
irányelv szerinti állításokat (1-es szintű vizsgálat szükséges). 
 
B 
Az ajánlást közvetlen tudományos bizonyiték támasztja alá, teljes mértékben kidolgozott és 
átültetett, klinikai kisérletek sorozatával emberen előforduló nyomási fekélyről (vagy a nyomási 
fekélynek kitett betegekről). A levont statisztikai eredmények következetesen támasztják alá az 
irányelv szerinti állításokat (1, 2, 3, 4, 5-ös szintű vizsgálat). 
 
C 
Az ajánlást közvetett bizonyiték támasztja alá (pl. emberi alanyokon végzett kisérletek, másféle 
krónikus sebbel rendelkező betegeken, állati modelleken) és / vagy szakértői véleményeket alapul 
véve.  
 
A klinikai gyakorlati irányelv a jelenlegi kutatásokon alapszik és a jövőben reviziót igényel, 
amint új bizonyitékot publikálnak. A jövőbeni kutatás fókuszai azon területek lehetnek, melyek 
bizonyitéka jelenleg hiányzik vagy gyenge. 
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Nemzetközi NPUAP-EPUAP nyomási fekély meghatározás 
 
A nyomási fekély egy helyileg jól meghatározható sérülés a bőrön és / vagy az alatta 
elhelyezkedő szöveteken, általában csontos terület felett, kialakulásának oka a nyomás, vagy a 
nyomás és a nyiródási erő együttesen. Számos kialakulásához vezető és ellene ható tényező 
köthető össze a nyomási fekéllyel;  azonban ezen tényezők jelentősége ma még vitatott.  
 
 
A nemzetközi NPUAP-EPUAP nyomási fekély besorolási rendszer kifejlesztése 
Az irányelv kifejlesztésének folyamatának részeként a NPUAP és az EPUAP kidolgozta a 
nyomási fekély közös, nemzetközi definicióját és osztályozási rendszerét. Az utóbbi néhány 
évben a két szervezet tagjai folyamatos párbeszédet folytattak a sok hasonlóságról, mely a 
NPUAP és az EPUAP nyomási fekély besorolási rendszerei között felfedezhető. Mivel 
nemzetközi nyomási fekély megelőzési és kezelési irányelvet adunk ki, úgy gondoljuk, eljött az 
ideje, hogy közös osztályozási rendszert is fejlesszünk ki, amelyet a nemzetközi közösség 
használhat.  
 
Az I-III-ig vagy IV-ig terjedő osztályozás utal az előrehaladottságra, holott nem mindig erről van 
szó. Próbáltunk az állapot vagy a súlyosság leirására egy közös szót találni, de nem sikerült. A 
„kategóriát”, mint semleges kifejezést javasolták az „osztályozás” vagy a „fokozat” helyett. Bár 
az egyéb kifejezésekhez szokott fül számára idegenül hangzik, a kategória abból a szempontból 
megfelelő, hogy nem utal hierarchiára, ezáltal nem esünk abba a hibába, hogy olyan 
kifejezésekkel éljünk, mint: „I-esből IV-es stádiumúvá fejlődött” és „kigyógyult IV-esből I-es 
stádiumúvá”.  
 
Észre kell venni, hogy a „stádium” és „fokozat” kifejezések hasonlatosak, ezért javasoltuk, 
bármelyik szó használatát (pl. stádium, fokozat vagy kategória), mely így világos és jól érthető.  
Azonban, ezen együttműködés legnagyobb haszna az, hogy a nyomási fekélyre használt aktuális 
meghatározások és a bőr-szöveti sérülés szintjei megegyeznek, még akkor is, ha az egyik csoport 
a nyomási fekélyek besorolására a „stádium”, míg másik a „fokozat” vagy a kategória” kifejezést 
használja. 
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Négy különböző szövetkárosodási szintet állapítottunk meg. Mivel Európában az osztályba nem 
sorolható / bekategorizálhatatlan és a mély szöveti sérülést általában IV-es fokozatúnak nevezik, 
a NPUAP úgy döntött, külön szövegrészt szentel nekik az irányelvben. Ez a különbség akkor 
okozhat problémát, amikor országok közötti adatokat kell összehasonlítani. 

 
I. stádium / kategória: nem fehéredő erythema  
Az ép bőrfelületen vissza nem fehéredő kivörösödés, jól elkülöníthető területen látható, általában 
csontos kiemelkedések felett. A sötétebb, nagyobb pigment tartalmú bőrön kevésbé látszódhat a 
kifehéredés; ennek színe eltérhet a körülötte lévő bőrfelülettől. Felülete lehet fájdalmas, kemény, 
avagy puha, melegebb vagy éppen hűvösebb, mint a környező szövetek. Az I-es kategóriájú 
nyomási fekélyt nehéz lehet felismerni olyan betegeknél, akiknek sötétebb a bőrszíne. Ezek a 
betegek, „kockázatnak kitett” pácienseknek tekinthetők. 
 
II. stádium / kategória: részleges hámhiány 
Részleges hámhiány, mely sekély, nyílt fekéllyel, vöröses-rózsaszín sebágyban nyilvánul meg, 
váladékozás nélkül. Ép vagy nyílt / felszakított, vérrel- vagy véres-savós váladékkal megtelt 
hólyag formájában is megjelenhet. Kinézetre fényes vagy száraz, sekély fekély, váladék vagy 
felszíni/felületi horzsolás* nélkül. Ezen kategória alá nem sorolható a felszakadt bőr, ragtapaszok 
okozta mechanikai sérülések, az inkontinenciából fakadó dermatitis, a maceráció vagy a 
kidörzsölődés.  
*A zúzódás mély szöveti sérülésre utal. 
 
III. stádium / kategória: teljes hámhiány 
Teljes bőrhiány. A bőr alatti zsírszövet láthatóvá válhat, de a csont, a szalagok vagy az izom nem 
látszik még. Váladék jelen lehet, de ettől még jól látható a szövethiány mélysége. Előfordulhat, 
hogy üreges szerkezetű. A III-as kategóriájú / stádiumú nyomási fekély mélysége attól függően 
eltérő, hogy mely testtájon helyezkedik el. Az orrnyergen, a fülön, a nyakszirten és a bokán nincs 
subcutan zsír szövet és így a III-as kategóriájú / stádiumú nyomási fekély sekély lehet. Ezzel 
ellentétben a zsírosabb területeken rendkívül mély, III-as kategóriájú / stádiumú nyomási fekély 
is kialakulhat. A csontok, szalagok nem látszanak ki vagy közvetlenül nem tapinthatóak. 
 
IV. stádium / kategória: teljes szövethiány 
Teljes szövethiány, kilátszó csontok, szalagok vagy izmok megléte mellett. Váladék vagy pörk is 
jellemezheti. Gyakran üreges szerkezetű. A IV-es kategóriájú / stádiumú nyomási fekély 
mélysége attól függően eltérő, hogy mely testtájon helyezkedik el. Az orrnyergen, a fülön, a 
tarkón és a bokán nincs subcután zsírszövet és így a IV-es kategóriájú / stádiumú nyomási fekély 
sekély lehet. A IV-es kategóriájú / stádiumú fekély az izmokig és / vagy a test vázszerkezetéig is 
kiterjedhet (pl. támasztó szövet, ínszalag vagy ízületi tok), így valószínűsíthető a 
csonthártyagyulladás vagy a csontvelőgyulladás kialakulása. 
A csontok, szalagok kilátszanak vagy közvetlenül tapinthatóak. 
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További kategóriák / stádiumok az USA-ban 
Osztályba nem sorolható / Bekategorizálhatatlan: teljes bőr- vagy szövethiány, nem ismert 
mélységű 
Teljes szövethiány, mely mellett a fekély tényleges mélysége bizonytalan a váladék (sárga, 
testszínű, szürke, zöld vagy barna) miatt, és / vagy pörk (testszínű, barna vagy fekete) miatt a 
sebágyban. Amíg elegendő váladékot és / vagy pörköt el nem távolítanak, ahhoz, hogy látszódjon 
a sebalap, nem lehet meghatározni a valódi mélységet; de lehet akár III-as, akár IV-es kategóriájú 
/ stádiumú nyomási fekély. A sarkon tartósan jelenlévő (száraz, tapadó, ép, ki nem vörösödött, 
nem váladékozó) pörk „a test természetes (biológiai) védőrétege”, így azt nem javallott 
eltávolítani.  
 
Feltételezetten mély szöveti károsodás  – nem ismert mélységű 
Lilás vagy gesztenyebarna színű, jól elkülöníthető, elszíneződött ép bőrfelszín vagy vérrel 
megtelt hólyag, a lágy szövet  nyomásból és / vagy nyíródásból származó sérülésből 
következően. Az ilyen felület melletti szövet fájdalmas, kemény, pépszerű, vizenyős, melegebb 
vagy éppen hűvösebb, mint a környező szövetek. A mély szöveti sérülést nehéz lehet felismerni 
olyan betegeknél, akiknek sötét árnyalatú a bőre. Idővel kifejlődhet a sötét sebágy felett vékony 
hólyag is. Lehet, hogy a seb tovább fejlődik és vékony pörkszerű képződmény fedi be.  
Gyorsan tovább romolhat a seb állapota, további szövetrétegeket is érinthet, még optimális 
kezelés mellett is. 
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Kockázat felmérés 

 
Az utóbbi években az epidemiológiai kutatások jelentős fejlődésen mentek keresztül, lehetővé 
téve azon kockázati tényezők jobb megértését, melyek a nyomási fekélyek kialakulásában 
szerepet játszanak. Ezen irodalom célja alátámasztani a kockázat felmérés gyakorlati oldalát. 
Azonban körültekintőnek kell lenni, ha az epidemiológiai kutatási tanulmányokból használnak fel 
eredményeket, mert azon is múlhat az eredmény, hogy milyen kockázati tényezőket vesznek 
figyelembe a többváltozós modellben. 
 
A kockázat felmérés szabályrendszere  
 
1. Állítson fel kockázat felmérési szabályrendszert minden ápolási helyszínen. (Bizonyíték 

erőssége  = C) 
 
Minden ápolási helyszínnek rendelkeznie kell szabályrendszerrel, amely egyértelmű 
ajánlásokat tartalmaz a következő témakörökben: a kockázat felmérés strukturált 
megközelítése, amely alkalmazható az adott ápolási helyszínen; cél klinikai területek; a 
kockázat felmérés-, illetve az újbóli felmérés  elvégzésnek ideje; a kockázat felmérés 
dokumentációja; valamint ezen információk kommunikációja a szélesebb értelemben vett 
egészségügyi csoport felé. 

 
2. Tanítsa meg a szakembereket arra, hogyan érjenek el pontos és megbízható kockázat 

felmérést. (Bizonyíték erőssége  = B) 
 
3. Dokumentálja az összes kockázat felmérést. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

A kockázat felmérés dokumentálása biztosítja a kommunikációt a multidiszciplináris csapaton 
belül, alátámasztja, hogy megfelelő volt az ápolási terv és benchmark-ként szolgál az egyéni 
fejlődés monitorizálásához is. 

 
Kockázat felmérési gyakorlat 
 
4. Használjon strukturált megközelítést a kockázat felméréshez, hogy meghatározza a 

nyomási fekély kialakulás kockázatának kitett egyéneket. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Strukturált megközelítés érhető el kockázat felmérési skála használatával, ha azt átfogó 
bőrfelméréssel és klinikai értékeléssel együttesen használják. Bizonyítékok arra mutatnak rá, 
hogy csökkenthető a nyomási fekély előfordulási gyakorisága, ha ezeket az elemeket 
bevezetik, illetve ha ezzel egyidőben bőrápolással foglalkozó csoportokat is felállítanak, 
valamint oktatási programokat és ápolási protokollokat vezetnek be. 
  

5. Használjon olyan strukturált megközelítést a kockázat felméréshez, mely az aktivitást és 
a mobilitást is magában foglalja. (Bizonyíték erőssége  = C) 
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5.1. Számoljon azon személyekkel is, akik ágyhoz- és / vagy székhez kötöttek, így fennáll 

náluk a nyomási fekély kialakulásának kockázata. 
 
6. Használjon olyan strukturált megközelítést a kockázat felméréshez, mely átfogó 

bőrfelmérést  is tartalmaz, így értékelhetővé válik az ép bőr bármilyen elváltozása. 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
6.1. Számoljon azon személyekkel is, akiknek ép bőrén már felfedezhető elváltozás, 

így fennáll náluk a nyomási fekély kialakulásának kockázata. 
 

A bőr állapotának elváltozása magában foglalhatja a kiszáradt bőrt, a kivörösödést és 
egyéb elváltozást is. A ki nem fehéredő erythema jelenléte szintén tovább növeli a 
nyomási fekély kialakulásának kockázatát.  

 
7. Használjon olyan strukturált megközelítést a kockázat felméréshez, melyet a kulcs 

kockázati faktorok ismeretében a klinikai értékelés tovább finomít. 
 (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
8. Számoljon az alábbi tényezőkkel az egyén nyomási fekély kialakulásának kockázati 

felmérésénél:  
 

a) Táplálkozási mutatók 
A táplálkozási mutatók közé tartozik az anemia, a vér haemoglobin- és szérum-albumin 
szintje, a bevitt táplálék mennyisége és a testsúly. 
 
b) Olyan tényezők, amelyek befolyásolják a szövetek vér-és oxigén ellátását 
Azon tényezők, melyek befolyásolják a szövetek vér-és oxigénellátását: pl. a 
cukorbetegség, a szív-érrendszeri elégtelenség, norepinefrin használata, az alacsony 
vérnyomás, a boka-kar index és az oxigén felhasználás mértéke. 
 
c) A bőr nedvességtartalma  
Mind a száraz bőr, mind a túlzottan nedves bőr kockázati tényező (ld. A bőrfelmérése c. 
fejezetet) 
 
d) Előrehaladott kor 

 
9. Számoljon a következő tényezők lehetséges hatásaival is az egyén nyomási fekélyre való 

hajlamosságának felmérésekor: 
 

a) Gyűrődés és nyíródás (Braden Skála része) 
b) Érzékelés (Braden Skála része) 
c) Általános egészségi állapot 
d) Testhőmérséklet 
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10. Vezessen strukturált kockázat felmérést betegfelvételkor és ismételje meg olyan 
rendszerességgel és gyakorisággal, ahogyan az egyén szükségletei diktálják. 

 
 
Újbóli felmérés elvégzése válik szükségessé, ha bármilyen változás áll elő az egyén 
állapotában.  (Bizonyíték erőssége  = C) 
 
11. Alakítson ki és alkalmazzon megelőzési tervet, ha már azonosította a nyomási fekély 

kialakulásának kockázatát az egyénnél. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

A kockázat felmérés során azonosított kockázati tényezők eredményeképpen egyéni 
terveknek kell megszületniük, azért, hogy minimális mértékűre lehessen csökkenteni ezen 
változók hatását. 

 
 

A bőr állapotának felmérése 
 
A bőr felmérése 
 
1. Bizonyosodjon meg afelől, hogy egy teljes bőrfelmérés is részét képezi a kockázat 

felmérés vizsgálatnak minden ápolási helyszínen.  (Bizonyíték erőssége  = C) 
Minden egyes ápolási helyszínen kell lennie olyan előírásnak, mely ajánlásokat tartalmaz a 
bőr felmérés strukturált megközelítéséhez, és amely releváns mind az adott helyszínre, mind a 
megcélzott klinikai területre és a felmérés / újbóli felmérés idejére.  
Egyértelmű javaslatokat kell tartalmaznia a bőrfelmérés dokumentációjával, valamint az 
információ szélesebb értelemben vett ápoló csoport felé történő kommunikációjával 
kapcsolatban. 

 
2. Tanítsa meg a szakembereket arra, hogyan végezzenek el olyan átfogó bőrfelmérést, mely 

tartalmazza a bőr elfehéredésének vizsgálatval kapcsolatos technikákat, a helyi 
felmelegedés, az ödéma és az induratio felismerését. (Bizonyíték erőssége  = B) 

 
Ezek a kiegészíő felmérési technikák használhatóak minden egyes beteg ápolása során. 
Azonban bizonyított tény, hogy az I. kategóriájú nyomási fekélyt sötétebb bőrű egyének 
esetén bizonyos esetekben nem veszik észre, mivel a kivörösödés területeit nehéz azonosítani.  

 
3. Vizsgálja gyakran a bőrt, hogy észrevegye a kivörösödés jeleit, azon betegek esetében, 

akik ki vannak téve a nyomási fekély kialakulásának. A vizsgálat gyakoriságát 
lehetséges, hogy növelni kell, ha a beteg általános állapotában változás következik be. 
(Bizonyíték erőssége  = B) 
 
A folyamatos bőrfelmérés a nyomásból származó bőrkárosodás korai jeleinek felismeréséhez 
szükséges. 
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4. Vegye bele a bőrfelmérésbe a helyi felmelegedés, az ödéma és az induratio vizsgálatát, 

különösen sötétebb bőrű betegek esetén. (Bizonyíték erőssége  = C)  
 

A helyi felmelegedés, az ödéma és az induratio beazonosítottan a nyomási fekély 
kialakulásának figyelmeztető jelei. Mivel a sötétebb pigmentekkel rendelkező bőrön nem 
mindig lehet észrevenni a kivörösödés jelét, ezeket a kiegészítő jeleket bele kell venni a 
bőrfelmérésbe.  

 
5. Kérdezze meg a beteget, érez-e valahol kellemetlenséget / kényelmetlenséget vagy 

fájdalmat, mely a nyomás hatásának tulajdonítható be. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Számos tanulmány arra mutat rá, hogy a fájdalom a legjellemzőbb tünet a nyomási fekélyben 
szenvedő betegek esetén. Számos tanulmány arról is beszámol, hogy adott helyen érzékelt 
fájdalom a szöveti károsodás / elhalás előjele.  

 
6. Vizsgálja meg a bőrt annak fényében, nem okozott-e valamilyen orvostechnikai eszköz 

nyomási károsodást. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Számos orvostechnikai eszközről derült ki, hogy használata nyomási fekélyt okozott (pl. 
katéterek, oxigén tubusok, lélegeztetéshez használatos tubusok, lélegeztető csövek, félmerev 
nyaki gallér, stb.). 

 
7. Dokumentáljon minden egyes bőrfelmérést, feljegyezve mindennemű fájdalmat, mely a  

nyomási károsodással összefüggésbe hozható. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Pontos dokumentáció szükséges a beteg javulásának vizsgálatához és a szakemberek közötti 
kommunikáció elősegítéséhez. 

 
 
Bőrápolás 
 
8. Ha lehetőség van rá, ne fordítsa a beteget olyan testfelületére, ahol korábbról nyomás 

terhétől származó kivörösödés nyoma látható. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

A kivörösödés annak a jele, hogy a test még nem gyógyult meg a korábbi terhelésből és 
további időre van szükségese, mielőtt újra teher nehezedik rá. (ld. az Etiológia c. résznél). 

 
9. Ne alkalmazzon masszírozást a nyomási fekély megelőzésére. (Bizonyíték erőssége  = B) 
 

A masszírozás ellenjavallott, ha akut gyulladása van a betegnek, és ha előfordul, hogy az erek 
károsodtak vagy sérülékeny a bőr. A masszázs nem javallott a nyomási fekély megelőzésében. 

 



Referencia irányelv - Megelőzés 
 

 
  

   
© EPUAP-NPUAP 

 

15 

 
10. Ne dörzsölje erőteljesen a nyomási fekély kialakulására hajlamos bőrt. (Bizonyíték 

erőssége  = C) 
 

Amellett, hogy fájdalmas, a bőr dörzsölése a finom szövetek károsodásához vagy 
gyulladásos reakcióhoz is vezethet, különösen az idős emberek sérülékeny bőrén. 

 
11. Használjon bőrpuhító szert a száraz bőr hidratálásához, így csökkentve a bőrkárosodás 

kockázatát. (Bizonyíték erőssége  = B) 
 

A száraz bőr jelentős mértékű és független kockázati tényező a nyomási fekély 
kialakulásánál.  

 
12. Védje a bőrt a túlzott nedvességtől megfelelő védő termékkel, így csökkentve a nyomás 

által okozott bőrkárosodás kockázatát. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

A bőr felső rétege, a szaruréteg mechanikai tulajdonságai megváltoznak nedvességgel való 
érintkezésekor, illetve hő hatására. 

 
 
 

Táplálkozási tanácsok a nyomási fekély megelőzéséhez 
 
ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 
1. Vizsgálja meg és mérje fel minden nyomási fekélynek kitett beteg tápláltsági állapotát  

minden egyes ápolási helyszínen.  
 

Mivel az alultápláltság visszafordítható kockázati tényező a nyomási fekély kialakulásánál, 
korai felfedezése és kezelése nagy fontossággal bír. A nyomási fekélynek kitett betegeknél 
fennáll az alultápláltság kockázata is, ezért meg kell vizsgálni a tápláltsági állapotukat. 

 
1.1 Használjon hiteles, megbízható és praktikus eszközt a tápláltsági fok mérésére, 

melynek használata gyors és egyszerű, és mind a beteg, mind az ápoló számára 
elfogadható.  

 
1.2 Legyen a tápláltság vizsgálatára vonatkozó szabályrendszer minden ápolási 

helyszínen, melyben lefektetik az alkalmazott vizsgálat ajánlott gyakoriságát. 
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2. Küldjön el minden beteget a táplálkozásából fakadó kockázat, valamint a nyomási fekély 

kockázat alapján szakképzett dietetikushoz, és amennyiben szükséges, 
multidiszciplináris táplálkozási csoporthoz, mely szakképzett dietetikusból, diétás 
nővérből, orvosból, beszédtechnikusból, foglalkozás terapeutából és szükség esetén 
fogorvosból áll. 

 
Ha a táplálkozási kivizsgálás azt állapítja meg, hogy a beteg hajlamos nyomási fekélyre vagy 
rosszul tápláltságra, illetve táplálkozásából fakadóan veszélyeztetett, akkor még átfogóbb 
táplálkozási felmérést kell elvégezni szakképzett dietetikus vagy multidiszciplináris 
táplálkozási csoport bevonásával. Minden olyan betegnek táplálkozási segítséget kell adni, aki 
táplálkozásából fakadóan vagy nyomási fekély kockázata miatt veszélyeztetett. 

 
2.1.  Minden olyan betegnek táplálkozásbeli segítséget kell adni, aki táplálkozásából 

fakadóan  és nyomási fekély kockázata miatt veszélyeztetett. Ennek tartalmaznia 
kell az alábbiakat: 
• Táplálkozási felmérés 
• A táplálkozási szükségletek becslése 
• A bevitt táplálékmennyiség összevetése a becsült szükségletekkel 
• Alkalmazzon megfelelő táplálási módszereket, a megfelelő etetési gyakorlat 
szerint 
• A tápláltsági eredmények megfigyelése és értékelése, a tápláltsági állapot 
felmérésének gyakori ismétlése mellett, ha a beteg veszélyeztetett.  
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
Az egyes betegeknek eltérő táplálásra lehet szükségük betegségük lefolyása alatt. 

 
2.2. Kövessen releváns, bizonyítékokon alapuló irányelveket az enterális táplálásra 

és a hidratálásra vonatkozóan a nyomási fekély kockázatának kitett, 
táplálkozási  kockázattal vagy problémával rendelkező betegek esetében. 

 
2.3. Minden, nyomási fekély és tápláltsági kockázatának kitett beteget legalább 30-35 

kcal / testsúly kg mennyiségű táplálékkal lásson el naponta, 1.25-1.5 g/kg/nap 
protein-, valamint 1ml-nyi folyékony táplálék /kcal/nap bevitel mellett. 
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SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK 
 
1. Adjon magas protein tartalmú, szájon át beadható vegyes táplálékkiegészítőt, és / vagy 

szondán keresztül tápláljon a szokásos étrenden felül, ha a páciensnél a tápláltsági és 
nyomási fekély kockázata fenáll, az akut, illetve krónikus betegségből adódóan, illetve 
műtéti beavatkozást követően. (Bizonyíték erőssége  = A) 

 
A táplálás preferált módja a szájon keresztüli táplálás (normál táplálás mellett és / vagy 
további szívószállal történő táplálás), és amikor csak lehet, ezt a módot kell választani.  
A szájon át bevitt táplálékkiegészítőknek azért van jelentősége mert sok, nyomási fekélyre 
hajlamos beteg normál, szájon át történő táplálása nem biztosít megfelelő tápláltsági állapotot. 
Továbbá a szájon át történő kiegészítő táplálás és a nyomási fekély kialakulásának jelentős 
kockázat csökkenése látszólag szoros összefüggésben állnak egymással összehasonlítva a rutin 
ápolási gyakorlattal. 
Ha szájon át nem táplálható a beteg, a beteg egyéni állapotához és céljaihoz igazodva 
szükségessé válhat enterális (szondán át történő) és parenterális (a tápcsatorna megkerülésével 
történő) táplálás.  

 
1.1. Gondoskodjon táplálékkiegészítőkről és / vagy etesse szondán keresztül a normál 

étkezések között a beteget, így elkerülve, hogy túl kevés szilárd vagy folyékony 
táplálékhoz jusson a gondozott a főétkezések során. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
A beteg forgatása a nyomási fekély megelőzése érdekében 

 
Betegforgatás 
 
1. Át kell gondolni a betegek forgatását minden, kockázatnak kitett beteg esetében. 
 

1.1. A beteg forgatása azért szükséges, mert általa csökken a test érzékeny felületeire 
gyakorolt nyomás ideje és nagysága (Bizonyíték erőssége  = A) 

 
A nagy nyomás a csontos területek felett, rövid időn keresztül, vagy a kis nyomás a 
csontos felületek felet, hosszú időn keresztül egyaránt káros. A beteg nyomási fekély 
kialakulására való kockázatának csökkentéséhez fontos, hogy lerövidítsük az 
időtartamot és a nyomás nagyságát, melynek ki van téve a beteg. 

 
1.2. A beteg forgatásánál, mint megelőzési stratégiánál, figyelembe kell venni a beteg 

állapotát és az alkalmazott támasztó felületet. (Bizonyíték erőssége  = C) 
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A betegforgatás gyakorisága 
 
2. A betegforgatásának gyakoriságát számos, a betegre vonatkozó változó (Bizonyíték 

erőssége  = C), valamint az alkalmazott támasztó felület befolyásolja. (Bizonyíték 
erőssége  = A) 

 
2.1. A beteg forgatásának gyakoriságát meghatározza az egyéni szöveti tűrőképesség, 

a páciens aktivitási és mobilitási szintje, általános egészségi állapota, az átfogó 
kezelés céljai, valamint a beteg bőrének állapotfelmérése. (Bizonyíték erőssége  = 
C) 

 
2.2. Mérje fel a beteg bőrének állapotát és általános kényelmi fokát. Ha a beteg nem 

úgy reagál a forgatási gyakorlatra, ahogyan azt elvárták, újra át kell gondolni a 
forgatás gyakoriságát és módszerét. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
2.3. A betegforgatás gyakoriságát az alkalmazott megtámasztó felület is befolyásolja. 

(Bizonyíték erőssége  = A) 
 

Ha a beteg nem nyomás-újraelosztó matracon fekszik, gyakoribb forgatás szükséges, 
mint egy viszkoelasztikus habszivacs matracon való fekvés esetén. A betegforgatás 
gyakorisága összefüggésben kell, hogy legyen a megtámasztó felület nyomás-
újraelosztó tulajdonságaival.  

 
 
Betegforgatási technikák 
 
3. A beteg forgatása hozzájárul a beteg kényelem- és méltóságérzetéhez, valamint 

funkcionális képességeinek megőrzéséhez. (Bizonyíték erőssége  = C)   
 

3.1. Forgassa a beteget oly módon, hogy enyhítsen a nyomáson vagy oszlassa azt el 
újra. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
3.2. Tartózkodjon attól, hogy a bőrt nyomásnak és nyíró erőnek tegye ki.  

(Bizonyíték erőssége  = C) 
 
3.3. Használjon emelő eszközöket a gyűrődés és nyíró erő megelőzésére. Mindig 

emelje a beteget – ne húzza – a beteg újrapozícionálása közben.  (Bizonyíték 
erőssége  = C) 

 
3.4. Ne forgassa a beteget közvetlenül orvostechnikai eszközre, pl. tubusra / csövekre 

vagy leszívó rendszerekre. (Bizonyíték erőssége  = C) 
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3.5. Figyeljen arra forgatáskor, hogy soha ne helyezze a nyomást olyan csontos 
felületre, ahol már jelen van a ki nem fehéredő vörösödés / erythema. 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
 
3.6. A beteget úgy kell forgatni, hogy 30 fokos dőlésszögben, oldalt fekvő pozícióba 

kerüljön, (felváltva a jobb oldalára, majd a hátára, végül a bal oldalára) vagy hason 
fekvő pozícióba, ha a beteg ezt tolerálja, és egészségi állapota engedi. Kerülje azokat a 
pozitúrákat, ahol megnő a nyomás, mint pl. 90 fokos dőlésszögben, oldalt fekvő 
pozícióban, vagy félig fekvő pozícióban. 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
3.7. Ha elkerülhetetlen, hogy a beteg üljön az ágyban, kerülje a fej elemelését az ágytól és a 

csúsztatást, ez utóbbi a keresztcsontra és tájékára túlzott nyomást és nyíró erőt okoz. 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
Ülő beteg forgatása 
 
4. Forgassa úgy a beteget, hogy megőrizhesse teljes aktivitását.  

(Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Ez összetett folyamat lehet — például, ha hátrafelé dönthető karosszékben ül a beteg, 
megfelelő lehet a nyomás újraelosztása céljából olyan lábtámasz használata, mely 
tehermentesíti a sarkokat, de ugyanakkor nehezítheti a székből való ki-és behelyezést. 

 
4.1. Válasszon olyan testtartást, ami a beteg számára elfogadható és minimálisra 

csökkenti a bőrre és a finom szövetekre helyezett nyomást és nyíródást.  
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
4.2. Helyezze a beteg lábát lábtartóra vagy lábtámaszra, úgy, hogy a lába ne érjen a 

földre. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Ha a láb nem nyugszik a földön, a beteg kicsúszhat a székből. A lábtartó magasságát 
úgy kell beállítani, hogy enyhén billenjen előre a medence, a comb pedig a 
vízszinteshez képest enyhén lejjebb legyen. 

 
4.3. Csökkentse - amennyire csak lehet – nyomás eloszlatás alkalmazása nélküli, 

székben ülés időtartamát. (Bizonyíték erőssége  = B) 
 

Ha a beteg székben ül, a test súlya miatt a legnagyobb nyomásnak kitett terület, az 
ülőgumók felett jelentkezik. Mivel ilyenkor viszonylag kicsi a terhelt felület, nagy 
nyomás nehezedik rá; ezért nyomáscsökkentés nélkül nagyon hamar kialakul a 
nyomási fekély. 

 
A betegforgatás dokumentációja 
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5. Jegyezze fel a betegforgatási rendszert, részletezze annak gyakoriságát és az alkalmazott 

helyzeteket, értékelést is fűzzön a betegforgatásból származó eredményekhez. 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
 
A betegforgatás oktatása és tréningezése 
 
6. A betegforgatás nyomási fekély megelőzésében betöltött szerepének oktatását biztosítani 

kell minden, a beteg gondozásában részt vevő személynek, beleértve a beteget és 
érintetteket is (ha lehetőség van rá). (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
6.1. Oktatni kell a helyes betegforgatási technikákat és megelőző eszközök 

használatát a nyomási fekély kialakulás kockázatának kitett beteg 
gondozásában részt vevő személynek, beleértve a beteget és érintetteket is (ha 
lehetőség van rá és alkalmas rá). 
(Bizonyíték erőssége  = C) 

 
 

Támasztó felületek 
 
1. Általános megállapítások 
 

1.1. A kockázatnak kitett betegek esetében folyamatosan kell megelőzést alkalmazni, 
mindaddig, amíg fennáll a kockázat. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
1.2. Ne csak az észlelt nyomási fekély kockázati szintje vagy a már meglévő nyomási 

fekély besorolásának megfelelő szintje szerint válassza meg az alátámasztó 
felületet. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
A megfelelő megtámasztási felület kiválasztásánál olyan szempontokat is figyelembe 
kell venni, mint pl. a beteg mobilitási szintje az ágyban, kényelemérzete, a 
mikroklima ellenörzés szükségessége, valamint az ápolás helyszíne és körülményei.  

 
1.3. Olyan megtámasztó felületet válasszon, mely igazodik az ápolási helyszínhez. 

(Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Nem minden megtámasztó felület helyezhető el bármely ápolási helyszínen. Az 
otthon alkalmazott eszközök megválasztásakor figyelembe kell venni az ágy súlyát, a 
lakás felépítését, az ajtók szélességét, biztosított-e folyamatosan  áramforrás, és hogy 
a motorból származó hő szellőztetésére van-e lehetőség.  
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1.4. Vizsgálja meg a megtámasztó felület alkalmasságát és funkcionalitását a 
beteggel történő minden egyes találkozás alkalmával. (Bizonyíték erőssége  = 
C) 

 
1.5.  Mielőtt elkezdi használni az eszközt ellenőrizze, hogy azt csak az előírt 

szavatossági idején belül használja, a termék gyártójának letesztelt ajánlása 
alapján (vagy egyéb iparágban elfogadott teszt szerint). (Bizonyíték erőssége  = 
C) 

 
2. Matracok és ágyak használata a nyomási fekély megelőzésére 
 

2.1. Használjon inkább magasabb specifikációjú habszivacs matracot, mint egyszerű 
kórházi habszivacs matracot, minden olyan beteg esetében, akinél fennáll a 
nyomási fekély kialakulásának kockázata. (Bizonyíték erőssége  = A) 

 
A magasabb specifikációjú habszivacs matracok hatékonyabbnak bizonyultak a 
nyomási fekély megelőzésében, az egyszerű kórházi habszivacs matracokkal való 
összehasonlításban.  

 
2.2. Arra nincs bizonyíték, hogy az egyik magasabban specifikált habszivacs matrac 

jobb lenne másik, szintén magasan specifikált habszivacs matracnál. 
(Bizonyíték erőssége  = A) 

 
Nem látható egyértelmű különbség a magasan specifikált habszivacs matracok 
hatékonysága között. 

 
2.3. Ha a gyakori kézi erővel történő forgatás nem megoldható, használjon aktív 

megtámasztó felületet (ágybetétre helyezhető matrac feltétet vagy ágyrácsra 
helyezhető matracot) a nyomási fekély kialakulásának tekintetében magasabb 
kockázati csoportba sorolható betegek esetén. (Bizonyíték erőssége  = B) 

 
Ha a magasabb kockázati csoportba sorolható beteget nem lehet kézi erővel forgatni, 
aktív megtámasztó felületre van szükség, mely képes a nyomást önmagától újra 
eloszlatni.  

 
2.4. A váltakozó ciklusidejű és nyomást biztosító, aktív ágybetétre helyezhető matrac 

feltétek vagy ágyrácsra helyezhető matracok hasonlóan hatékonyak a nyomási 
fekély megelőzésében. (Bizonyíték erőssége  = A) 

 
2.5. Ne használjon apró cellás, váltakozó ciklusidejű és nyomást biztosító 

légmatracot vagy matrac feltétet. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 

Az apró cellás (kisebb, mint 10 cm-es átmérőjű), váltakozó ciklusidejű és nyomást 
biztosító légmatracokat nem lehet kellőképpen felfújni, ahhoz, hogy megfelelő 
nyomáscsökkentést érjen el a leeresztett levegő cellák felett.  Ennek a problémának 
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a kiküszöbölésére fejlesztés folyik: belső érzékelőt építenek be a jelenlegi 
modellekbe. 

 
2.6. Folyamatosan forgassa és helyezze más-más testhelyzetbe a beteget, ha mód van 

rá, minden nyomási fekélynek kitett beteg esetében. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 
3. Használjon alátámasztást a sarkakon kialakuló nyomási fekély megelőzésére. 
 

3.1. Gondoskodjon róla, hogy a sarkak ne érintkezzenek az ággyal. (Bizonyíték 
erőssége  = C) 

 
3.2. A sarokvédő eszközöknek teljes mértékben meg kell emelniük a sarkakat 

(ezáltal tehermentesíteni ő ket) oly módon, hogy a láb súlyát a vádli mentén 
oszlassa el, az Achilles szalagra nyomást nem helyezve. A térdet enyhén be kell 
hajtani. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
A térd túlzott behajtása a térdhajlatban lévő erek elzáródásához vezethet, ez pedig 
előmozdíthatja a mélyvénás trombózis kialakulását. 

 
3.3. Tegyen párnát a vádlik alá, így megemelhetőek a sarkok (úgymond „lebegnek”). 

(Bizonyíték erőssége  = B) 
 

A vádlik alá helyezett párna segítségével elemelhetőek a sarkak a matrac felületéről. 
 
3.4. Vizsgálja gyakran a sarok bőrét. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
4. Használjon ülés közben is megtámasztó felületeket a nyomás megelőzésére. 
 

4.1. Használjon nyomás-újraelosztó ülőpárnát olyan kiültetett betegek esetében, akik 
csökkent mobilitásúak, így fennáll a nyomási fekély kialakulásának kockázata. 
(Bizonyíték erőssége  = B) 

 
Különböző tanulmányok arra világítanak rá, hogy a nyomás-újraelosztó ülőpárnák 
használatával megelőzhető a nyomási fekély kialakulása. 

 
4.2. Csökkentse a nyomáscsökkentés nélküli székben ülés időtartamát.  (Bizonyíték 

erőssége  = B) 
 
4.3. Szenteljen különös figyelmet azoknak a betegeknek, akiknek gerincsérülésük 

van. (Bizonyíték erőssége  = C) 
 
5. Használjon egyéb alátámasztást a nyomási fekély megelőzésére. 
 

5.1. Ne használjon szintetikus báránybőr alátétet; kivágott, körgyűrű vagy fánk 
alakú eszközöket; valamint vízzel töltött kesztyűt sem. (Bizonyíték erőssége  = C) 
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5.2. A természetes báránybőr alátét hasznos lehet a nyomási fekély megelőzésében. 

(Bizonyíték erőssége  = B) 
 

Egyes tanulmányok szerint a természetes báránybőr matracra helyezve jótékony 
hatással volt a nyomási fekély megelőzésében.  

 
 

Speciális betegkör: beteg a műtőben 
 
1. Finomítsa a kockázat felmérését azon betegek körében, akik műtéten esnek át, úgy hogy 

olyan tényezőket is megvizsgál, melyek valószínűleg fellépnek és növelik a nyomási fekély 
kialakulásának kockázatát, beleértve: 
a) a műtét időtartamát 
b) a műtét közbeni többszöri vérnyomás esést 
c) alacsony testhőmérséklet a műtét alatt 
d) csökkent mobilitást a műtétet követő napon 

 
2. Használjon nyomás újraelosztó matracot a műtőasztalra helyezve, minden olyan beteg 

esetében, akiről kiderült, hogy fennáll a nyomási fekély kialakulásának kockázata. 
(Bizonyíték erőssége  = B) 

 
Már sokféle műtét során használatos megtámasztó orvostechnikai eszközt kifejlesztettek, 
melyek hatékonyak a nyomás-újraelosztásban. 

 
3. Helyezze úgy a beteget, hogy csökkentse a műtét során fellépő nyomási fekély kockázatát. 

(Bizonyíték erőssége  = C) 
 
4. Emelje fel teljesen a sarkakat (tehermentesítse őket), oly módon, hogy a láb súlyát a vádli 

mentén oszlassa el, de ne az Achilles szalagra helyezze az összes nyomást. A térdet 
enyhén be kell hajtani. (Bizonyíték erőssége  = C) 

 
A térd túlzott behajtása a térdhajlatban lévő erek elzáródásához vezethet, ez pedig mélyvénás 
trombózisra való hajlamot. 

 
5. Figyeljen a nyomás újraelosztásra a műtétet megelőzően és utána. (Bizonyíték erőssége  = 

C) 
a) Helyezze a beteget nyomás újra elosztó matracra műtét előtt és műtét után is. 

(Bizonyíték erőssége  = C) 
 

b) Forgassa más pozícióba a beteget műtét előtt és után, mint amilyen pozícióban a 
műtét alatt feküdt. (Bizonyíték erőssége  = C) 
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Köszönetnyilvánítás 
 
Az Európai Nyomási Fekély Tanácsadó Testület (EPUAP) és a Nemzeti Nyomási Fekély 
Tanácsadó Testület (NPUAP) hálás köszönetet mond szíves közreműködéséért az alábbi 
személyeknek és csoportoknak, amiért pénzügyi támogatást nyújtottak az irányelv bemutatásához 
és terjesztéséhez. Minden pénzügyi támogatást az irányelv befejezése után kaptunk, így 
semmilyen módon nem befolyásolták azt a kifejlesztésében és tartalmában. A pénzügyi 
hozzájárulás nyomtatásra és az irányelv terjesztésére használják fel. Az alábbi cégek feltétel 
nélküli segítségnyújtásáért is köszönetet mondunk: 
 
EPUAP adományozói a megelőzési irányelv elkészültéhez: 
ArjoHuntleigh, Európa 
Hill-Rom, Európa 
Nutricia Advanced Medical Nutrition 
 
Köszönetet mondunk a hozzájárulásért 
• McGoogan könyvtár, Nebraska Egyetemi Orvostudományi Központja, Omaha, NE, USA (egy 
hivatásos könyvtáros adatbázis kutatásaiért, valamint könyvtárak közötti kölcsönzési 
lehetőségéért) 
• Ápolási Főiskola, Nebraska Egyetemi Orvostudományi Központja, Omaha, NE, USA 
• Sebkezelő Társaságok Világszervezete (WUWHS) és a Torontói Egyetem Toronto, CA (kezdeti 
adatbázis kutatások során nyújtott segítségért) 
• Ontario Regisztrált Nővérek szervezete, Ápolási Királyi Főiskola, a Gerincsérülések 
Orvoslásának Konzorpciuma, az Egészségügyi Ápolási és Kutatási Ügynökség (a jelenlegi 
AHRQ), aki bizonyítékokon alapuló adatokat biztosított, melyek korábbi irányelvek alapjaiul 
szolgáltak. 
• Eran Ganz-Lindgren-nek, aki átnézte az egyik héberül írt cikket. 
 
Résztvevők 
Külön köszönettel tartozunk a sok résztvevőnek a világ minden tájáról, akik átnézték az irányelv 
vázlatait. A résztvevők minden megjegyzését figyelembe vette az EPUAP-NPUAP  Irányelv 
Fejlesztő Csoportja, melyek alapján újra átgondoltak bizonyos részeket. Nagyra becsüljük a világ 
minden tájáról érkező orvosok, kutatók, oktatók és gyártók befektetett munkáját, akik idejüket 
áldozták arra, hogy megosszák tapasztalatukat és átgondolt kritikájukat. Az irányelv ajánlásai 
őmiattuk lettek jobbak! 
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