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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόλογος 

Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς παρουσιάζει μια περίληψη  συστάσεων και αποσπασμάτων  
αποδεικτικών στοιχείων για την πρόληψη και θεραπεία ελκών πίεσης. Η πληρέστερη έκδοση 
κατευθυντήριων γραμμών για την κλινική πρακτική παρέχει λεπτομερή ανάλυση και συζήτηση 
σχετικά με την διαθέσιμη έρευνα, τις κρίσιμες αξιολογήσεις των υποθέσεων, γνώση του πεδίου και 
περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών. 
Αυτός ο Οδηγός γρήγορης αναφοράς προορίζεται για έμπειρους επαγγελματίες υγείας που 
χρειάζονται μια γρήγορη αναφορά στη φροντίδα ατόμων στο κλινικό περιβάλλον. Οι χρήστες δεν 
θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αποσπάσματα από τον Οδηγό γρήγορης αναφοράς. 

Η πρώτη έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής αναπτύχθηκε ως μια τετραετής συνεργασία μεταξύ 
της National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) και της European Pressure Ulcer Advisory 
Panel(EPUAP). Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής, η Pan Pacific Pressure 
Injury Alliance (PPPIA) έχει προσχωρήσει στην NPUAP και την EPUAP. Ο στόχος αυτής της διεθνούς 
συνεργασίας ήταν να αναπτυχθούν τεκμηριωμένες συστάσεις για την πρόληψη και θεραπεία που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ρητή 
επιστημονική μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και την κριτική αξιολόγηση της 
διαθέσιμης έρευνας. Ελλείψει οριστικών στοιχείων, η γνώμη εμπειρογνωμόνων (που συχνά 
υποστηρίζεται από έμμεσες αποδείξεις και άλλες κατευθυντήριες γραμμές) χρησιμοποιήθηκε για 
τη διατύπωση συστάσεων. Σχέδια των  συστάσεων και των αποδεικτικών στοιχείων τέθηκαν στη 
διάθεση 986 προσκεκλημένων ενδιαφερόμενων μερών (ιδιώτες και οργανώσεις) σε όλο τον κόσμο. 
Η τελική κατευθυντήρια γραμμή βασίζεται στην διαθέσιμη έρευνα και στη συσσωρευμένη σοφία 
του NPUAP, του EPUAP, του PPPIA και των διεθνών φορέων. Σε αυτή την έκδοση της 
κατευθυντήριας γραμμής, μια ψήφος συναίνεσης (ΒΑΘΜΟΣ) χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει 
μια δύναμη σε κάθε σύσταση. Η ένταση της σύστασης προσδιορίζει τη σημασία της δήλωσης 
σύστασης βάση της δυνατότητας βελτίωσης των αποτελεσμάτων των ασθενών. Παρέχει μια 
ένδειξη στον επαγγελματία υγείας, για την  εμπιστοσύνη  που μπορεί να έχει ότι η σύσταση θα 
κάνει περισσότερο καλό παρά βλάβη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να δοθεί 
προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα έλκη πίεσης. 

Έντυπα αντίτυπα της αγγλικής έκδοσης της κατευθυντήριας γραμμής για την κλινική πρακτική 
διατίθενται μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

NPUAP website: www.npuap.org 

EPUAP website: www.epuap.org 

Australian Wound Management Association (AWMA) website: www.awma.com.au 

Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: www.etnurse.com.hk 

New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: www.nzwcs.org.nz 

Wound Healing Society Singapore website: www.woundhealingsociety.org.sg 

International Pressure Ulcer Guideline website: www.internationalguideline.com 
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Εισήγηση Παραπομπής 

Η NPUAP, η EPUAP και η PPPIA επικροτούν τη χρήση και την προσαρμογή αυτής της 
κατευθυντήριας γραμμής σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ζητούμε την παραπομπή ως πηγή, 
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μορφή: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily 
Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. 

 

                 Περιορισμοί και κατάλληλη χρήση της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής  
• Οι κατευθυντήριες γραμμές εκπονούν συστηματικά δηλώσεις για να βοηθήσουν τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τις αποφάσεις των καταναλωτών σχετικά με την 
κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη για συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες. Οι συστάσεις ενδέχεται 
να μην είναι κατάλληλες για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις. 

 • Η απόφαση υιοθέτησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύστασης πρέπει να λαμβάνεται από τον 
επαγγελματία υγείας λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και τις περιστάσεις του 
συγκεκριμένου ασθενούς. Τίποτα που περιέχεται σε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή δεν πρέπει 
να θεωρείται ιατρική συμβουλή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

 • Λόγω της αυστηρής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη αυτής της 
κατευθυντήριας γραμμής, τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών πιστεύουν ότι 
η έρευνα που υποστηρίζει αυτές τις συστάσεις είναι αξιόπιστη και ακριβής. Έχει καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την κριτική αξιολόγηση της έρευνας που περιέχεται στο παρόν έγγραφο. 
Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μεμονωμένων μελετών που 
αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. 

 • Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς 
σκοπούς. 

 • Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή περιέχει πληροφορίες που ήταν ακριβείς κατά τη στιγμή της 
δημοσίευσης. Η έρευνα και η τεχνολογία αλλάζουν ταχύτατα και οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστες με τις 
μελλοντικές προόδους. Ο επαγγελματίας στον τομέα της υγείας είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση 
μιας εργασιακής γνώσης σχετικά με την πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας που μπορεί να 
επηρεάσει την κλινική λήψη αποφάσεων.  

• Χρησιμοποιήθηκαν γενικά ονόματα προϊόντων. Τίποτα στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή 
δεν προορίζεται ως έγκριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος.  

• Καμία από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελεί συμβουλές σχετικά με τα πρότυπα 
κωδικοποίησης ή τους κανονισμούς αποζημίωσης.  

• Η κατευθυντήρια γραμμή δεν επιδιώκει να παρέχει πλήρεις πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης 
για προϊόντα και συσκευές. Ωστόσο, συνηθισμένες συμβουλές ασφάλειας και χρήσης έχουν 
συμπεριληφθεί. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν στη συμπεριλαμβανόμενη έρευνα 
έχουν αναφερθεί στις περιλήψεις των στοιχείων και στις δηλώσεις προειδοποίησης. Όλα τα 
προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής  

Στόχος αυτής της κατευθυντήριας γραμμής είναι η παροχή συστάσεων βάσει αποδείξεων για την 
πρόληψη και θεραπεία ελκών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες του χώρου 
της υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός των συστάσεων πρόληψης είναι η καθοδήγηση με βάση 



 

 
 
 

την τεκμηριωμένη περίθαλψη για την πρόληψη της ανάπτυξης ελκών πίεσης και ο σκοπός των 
επικεντρωμένων σε θεραπεία συστάσεων είναι η παροχή καθοδηγητικών στοιχείων βάσει των 
τεκμηρίων σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την προαγωγή της επούλωσης του 
έλκους πίεσης. Η κατευθυντήρια γραμμή προορίζεται για τη χρήση όλων των επαγγελματιών 
υγείας, ανεξαρτήτως κλινικής ειδικότητας, οι οποίοι εμπλέκονται στη φροντίδα ατόμων που 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν έλκη πίεσης ή σε άτομα με υπάρχον έλκος πίεσης. Η κατευθυντήρια 
γραμμή προορίζεται να εφαρμοστεί σε όλα τα κλινικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
νοσοκομείων, της φροντίδας αποκατάστασης, της μακροχρόνιας περίθαλψης, της 
υποβοηθούμενης διαβίωσης στο σπίτι και, εκτός αν αναφέρεται ρητά, μπορεί να θεωρηθεί 
κατάλληλη για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τη διάγνωση ή άλλες ανάγκες υγειονομικής 
περίθαλψης. Τα τμήματα της κατευθυντήριας γραμμής για τους ειδικούς πληθυσμούς προσθέτουν 
περαιτέρω καθοδήγηση για πληθυσμιακές ομάδες με επιπρόσθετες ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την παρηγορητική φροντίδα, την κρίσιμη 
περίθαλψη, τα παιδιατρικά και τις χειρουργικές αίθουσες, τα βαριατρικά άτομα, άτομα με 
κακώσεις νωτιαίου μυελού και ηλικιωμένοι. Επιπλέον, η κατευθυντήρια γραμμή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πόρος για άτομα που κινδυνεύουν ή έχουν έλκος πίεσης, για να καθοδηγήσουν 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φάσμα προληπτικών και θεραπευτικών στρατηγικών που είναι 
διαθέσιμες. Η πρόληψη και η θεραπεία των ελκών πίεσης με μεμβράνη βλεννογόνου είναι πέραν 
του πεδίου εφαρμογής αυτής της κατευθυντήριας γραμμής. 

Ανάπτυξη κατευθυντήριας γραμμής 

Η πλήρης μεθοδολογική διαδικασία περιγράφεται στην πλήρη κατευθυντήρια γραμμή για την 
κλινική πρακτική. Το National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (EPUAP) και το Pan Pacific Pressure Injury Alliance(PPPIA) συνεργάστηκαν για την 
επικαιροποίηση των οδηγιών σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία ελκών  πίεσης και 
συγχώνευσαν την προηγούμενη έκδοση δύο κατευθυντήριων γραμμών (πρόληψη και θεραπεία) 
σε μια γενική κατευθυντήρια γραμμή για την κλινική πρακτική. 

Η κατευθυντήρια γραμμή εκπονήθηκε από μια διεπαγγελματική ομάδα ανάπτυξης 
κατευθυντήριων γραμμών (GDG) και από πολλές μικρές εργασίες (SWG), εκ των οποίων οι 
συμπεριλαμβάνονταν οι αντιπρόσωποι των τριών αναπτυξιακών οργανισμών. 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών ήταν η αναγνώριση των νέων 
στοιχείων. Το GDG ανέθεσε τη συνολική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την πρόληψη και 
θεραπεία  έλκους πίεσης σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας μια 
ευαίσθητη στρατηγική αναζήτησης. Όλες οι αναφορές που ανακτήθηκαν εξετάστηκαν από την GDG 
και τον μεθοδολόγο με προκαθορισμένα κριτήρια ένταξης και οι πίνακες εξαγωγής 
προκαταρκτικών δεδομένων ολοκληρώθηκαν. Σε ένα δεύτερο βήμα, τα ανακτημένα  αποδεικτικά 
στοιχεία αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα διαχωρίστηκαν ανάλογα με το θέμα 
και παρασχέθηκαν στο σχετικό SWGs. Με τη βοήθεια του μεθοδολόγου, τα μέλη της SWG 
διεξήγαγαν κρίσιμες εκτιμήσεις των στοιχείων, ανέθεσαν ένα επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων σε 
κάθε μελέτη χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ταξινόμησης προσαρμοσμένο από το Sackett (1997)  
και κατέληξαν στον εξευγενισμένο πίνακα αποδεικτικών στοιχείων. 

Το επόμενο στάδιο ήταν η σύνταξη των συστάσεων. Κάθε SWG διατύπωσε συμπεράσματα για τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και ανέπτυξε συστάσεις που προέκυψαν από τα αποδεικτικά 
στοιχεία. Οι συστάσεις από την κατευθυντήρια γραμμή του 2009 αναθεωρήθηκαν και 
αναθεωρήθηκαν με βάση στοιχεία που προέκυψαν από νέες αποδείξεις και με ανάλυση του 
σημερινού σωρευτικού σώματος αποδείξεων. Η ισχύς  των αποδεικτικών στοιχείων καθορίστηκε. 
Αυτή η αξιολόγηση προσδιορίζει τη δύναμη των σωρευτικών στοιχείων που υποστηρίζουν μια 
σύσταση. Τα SWG συνοψίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν κάθε σύσταση. Οι 



 

 
 
 

συστάσεις και οι περιλήψεις των αποδείξεων εξετάστηκαν από την GDG και τους διεθνείς 
ενδιαφερόμενους με τελικά σχέδια που εγκρίθηκαν από την GDG. 

Το τελικό στάδιο περιλάμβανε τον καθορισμό της ισχύος κάθε δήλωσης σύστασης. Κάθε άτομο 
που συμμετείχε στη διαδικασία ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών, κλήθηκε να αναθεωρήσει 
κάθε σύσταση και να συμμετάσχει σε μια δικτυακή βάση διαδικασίας συναίνεσης με την οποία 
δόθηκε η ισχύς των συστάσεων. Η δύναμη σύστασης αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη που μπορεί 
να προσφέρει ένας επαγγελματίας υγείας σε κάθε σύσταση, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη των 
αποδεικτικών στοιχείων,  κλινικούς κινδύνους και οφέλη, αποτελεσματικότητα κόστους  και τις 
συνέπειες των συστημάτων. 

 

Συστάσεις Κατευθυντήριας Γραμμής 

Οι συστάσεις αποτελούν συστηματικές δηλώσεις για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας και 
τους ασθενείς σε αποφάσεις σχετικά με την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη για ειδικές κλινικές 
συνθήκες. Οι συστάσεις ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για τη χρήση σε όλες τις περιστάσεις. 

Οι συστάσεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής αποτελούν γενικό οδηγό για την 
κατάλληλη κλινική πρακτική που εφαρμόζονται από ειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας, ανάλογα με την κλινική τους εκτίμηση για κάθε μεμονωμένη περίπτωση και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές προτιμήσεις του καταναλωτή του ασθενούς και τους 
διαθέσιμους πόρους. Η κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να εφαρμόζεται με γνώμονα τον 
πολιτισμό και με σεβασμό σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας, συμμετοχής και εταιρικής 
σχέσης. 

Η καθοδήγηση που παρέχεται στην κατευθυντήρια γραμμή δεν πρέπει να θεωρείται ιατρική 
συμβουλή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό το βιβλίο και οποιεσδήποτε άλλες συστάσεις εντός 
αυτού προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Παρέχονται γενικά 
ονόματα προϊόντων. Τίποτα στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δεν προορίζεται ως επικύρωση 
συγκεκριμένου προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Επίπεδο Απόδειξης, Δύναμη Απόδειξης και Δύναμη Συστάσεων 
Πλήρης επεξήγηση της μεθοδολογίας είναι διαθέσιμη στην πλήρη Κλινική Πρακτική Κατευθυντήρια Γραμμή. 

Για κάθε μελέτη έχει απονεμηθεί “επίπεδο απόδειξης’” βασιζόμενο στο σχεδιασμό και την ποιότητα της 

χρησιμοποιώντας σύστημα ταξινόμησης που υιοθετήθηκε από τον Sackett (1989)². 

Επίπεδο Απόδειξης 

 Μελέτες Παρέμβασης  Διαγνωστικές Μελέτες Προγνωστικές Μελέτες 

Επίπεδο 1 Τυχαιοποιημένη δοκιμή(ες) με 
σαφή αποτελέσματα και χαμηλό 
κίνδυνο λάθους ή συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση ή 
μετανάλυση με βάση τη 
μεθοδολογία Cochrane ή 
συνυπάρχουν 9 από τα 11 
κριτήρια ποιότητάς σύμφωνα με  
το εργαλείο εκτίμηση AMSTARΥ 

Συστηματική  ανασκόπηση ή 
μελέτη υψηλής ποιότητας 
(περιγραφική) σύμφωνα με τα 
εργαλεία αξιολόγησης της 
ποιότητας με σταθερά 
εφαρμοσμένα πρότυπα 
αναφοράς και τυφλή 
αποτύπωση 

Συστηματική 
ανασκόπηση  ποιοτικών 
(διαχρονικών) 
προοπτικών μελετών 
κοόρτης σύμφωνα με τα 
εργαλεία αξιολόγησης 
της ποιότητας 

Επίπεδο 2 Τυχαιοποιημένη δοκιμή(ες) με 
ασαφή αποτελέσματα και μέτριο 
έως υψηλό κίνδυνο λάθους 

Μεμονωμένες μελέτες υψηλής 
ποιότητας (περιγραφικές) 
σύμφωνα με τα εργαλεία 
αξιολόγησης της ποιότητας με 
σταθερά εφαρμοσμένα 
πρότυπα αναφοράς και τυφλό 
ποίηση μεταξύ διαδοχικών 
ατόμων 

Προοπτική μελέτη 
κοορτής 

Επίπεδο 3 Μη τυχαιοποιημένη δοκιμή(ες) με 
ταυτόχρονους ή σύγχρονους 
ελέγχους 

Μη διαδοχικές μελέτες ή 
μελέτες χωρίς σταθερά 
εφαρμοζόμενα πρότυπα 
αναφοράς 

Ανάλυση προγνωστικών 
παραγόντων μεταξύ 
ατόμων σε ένα σκέλος 
μιας τυχαιοποιημένης 
ελεγχόμενης δοκιμής 

Επίπεδο 4 Μη τυχαιοποιημένη δοκιμή(ες) με 
ιστορικούς ελέγχους 

Μελέτες περίπτωσης-ελέγχου, 
ή κακά / μη ανεξάρτητα 
πρότυπα αναφοράς 

Μελέτες περίπτωσης ή 
μελέτες ελέγχου 
περιπτώσεων ή κακής 
ποιότητας προγνωστικές 
μελέτες κοόρτης, 
αναδρομικές μελέτες 
κοόρτης 

Επίπεδο 5 Σειρά περιπτώσεων χωρίς έλεγχο 
Καθορισμός αριθμού θεμάτων 

Μηχανισμός βασισμένος στο 
σκεπτικό, μελέτη της 
διαγνωστικής απόδοσης 
(χωρίς πρότυπο αναφοράς) 

Δεν εφαρμόζεται 

Το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν κάθε σύσταση δόθηκε ως «ένδειξη αποδεικτικών 
στοιχείων». Η διαδικασία ψηφοφορίας με συναίνεση (ΒΑΘΜΟΣ), στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ειδικοί που 
ασχολούνται επίσημα με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει μια 
«δύναμη σύστασης» που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο επαγγελματίας στον τομέα της 
υγείας ότι η συνιστώμενη πρακτική θα βελτιώσει τα αποτελέσματα των ασθενών (ωφέλεια παρά βλάβη). Ο 
γενικός στόχος της «δύναμης της σύστασης» είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να δώσουν 
προτεραιότητα στις παρεμβάσεις. 



 

 
 
 

Δύναμη Απόδειξης 

Α Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται από άμεσες επιστημονικές αποδείξεις από κατάλληλα 

σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες ελεγχόμενες δοκιμές για έλκη πίεσης σε ανθρώπους (ή 

ανθρώπους με κίνδυνο για έλκη πίεσης) παρέχοντας στατιστικά αποτελέσματα τα οποία 

υποστηρίζουν με συνέπεια  τη σύσταση (Επίπεδο 1 απαιτούμενες μελέτες).  

Β Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται από άμεσες επιστημονικές αποδείξεις από κατάλληλα 
σχεδιασμένες και κλινικές μελέτες για έλκη πίεσης σε ανθρώπους (ή ανθρώπους με κίνδυνο για 
έλκη πίεσης) παρέχοντας στατιστικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν με συνέπεια τη 
σύσταση (Επίπεδα 2, 3, 4 απαιτούμενες μελέτες) 

Γ Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται από έμμεση απόδειξη( π.χ. μελέτες σε υγιείς ανθρώπους, 
ανθρώπους με άλλους τύπους χρόνιων τραυμάτων, μοντέλα ζώων) ή και γνώμη ειδικού. 

 

Δύναμη Σύστασης 

√√ Ισχυρά θετική Σύσταση: οπωσδήποτε κάνε το 

√ Αδύνατα θετική Σύσταση: πιθανόν κάνε το 

≈Όχι συγκεκριμένη σύσταση 

× Αδύνατα αρνητική σύσταση: πιθανόν μην το κάνεις  

 Ισχυρά αρνητική σύσταση: οπωσδήποτε μην το κάνεις 
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leader), Maarit Ahtiala, Paulo Alves, & Alison 
Stockley • Ηλικιωμένοι: Tracey Yap (Leader), Jill 
Campbell , Emily Haesler & Susan Kennerly • Άτομα 
στο Χειρουργείο: David Huber (Leader), Steven 
Black, Ray Samuriwo, Susie Scott-Williams & Geert 
Vanwalleghem • Άτομα σε ανακουφιστική 
φροντίδα: Trudie Young (Leader), Wayne Naylor & 
Aletha Tippett • Παιδιατρικά άτομα: Emily 
Haesler, Mona Baharestani, Carmel Boylan, Holly 
Kirkland-Walsh & Wong Ka Wai • Άτομα με 
τραυματισμό σπονδυλικής στήλης: Emily Haesler 
(Leader), Amy Darvall, Bernadette McNally & 
Gillian Pedley  

Εφαρμογή της Κατευθυντήριας Γραμμής 

Διευκολύνσεις, Εμπόδια και Στρατηγική 
Εφαρμογής: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy 
Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris 
Wilborn & Daniel Young • Εκπαίδευση 
Επαγγελματιών Υγείας: Dimitri Beeckman 
(Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan 
Webster, Doris Wilborn & Daniel Young •Ασθενείς 
Καταναλωτές και φροντιστές τους: Nancy Stotts 
(Leader), Winnie Siu Wah Cheng, Michael Clark, 
Liesbet Demarré, Rebekah Grigsby & Emil Schmidt 
• Δείκτες Ποιότητας: Ruud Halfens (Leader), Anne 
Gardner, Heidi Huddleston Cross, Edel Murray, 
Lorna Semple & Mary Sieggreen 

Περαιτέρω Ανάγκες Έρευνας 

Keryln Carville, Michael Clark, Janet Cuddigan, 
Emily Haesler, Jan Kottner, Diane Langemo, Susan 
Law, Laurie McNichol, Pamela Mitchell, Cees 
Oomens, Lisette Schoonhoven, Joyce Stechmiller, 
Ai Choo Tay 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Αναγνώριση και Ευγενής Υποστήριξη 

Ειδική Αναγνώριση και Ευχαριστίες στην Ομάδα 
Ανάπτυξης της Κατευθυντήριας Γραμμής του 2009 
και των μελών της μικρής ομάδας εργασίας των 
NPUAP και EPUAP που ανέπτυξαν την πρώτη 
έκδοση αυτής της κατευθυντήριας γραμμής. Το 
έργο της δεύτερης έκδοσης της κατευθυντήριας 
βασίζεται σε έρευνες που αξιολογήθηκαν και 
συνοψίστηκαν από την ομάδα ανάπτυξης των 
κατευθυντήριων γραμμών του 2009.   

Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN, Interim 
Methodologist (literature update, review and 
analysis during the interim between formal 
guideline development activities [2009 to 2012])  

Lisette Schoonhoven, PhD (lead organizer and 
convener of the Guideline Development Group)  

Kandis McCafferty, PhD, RNC-OB (preliminary 
evidence tables) 

Paul Haesler, BSc(Hons) (web development and IT 
support)  

College of Nursing, University of Nebraska Medical 
Center, Omaha, NE, USA (professional, 
organizational and IT support) 

McGoogan Library, University of Nebraska 
Medical Center, Omaha, NE, USA (consultation on 
database searches, journal access and interlibrary 
loan services) 

La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia 

(database and journal access and interlibrary loan 
services) 

Academic Unit of General Practice, Australian 
Medical School, Australian National University, 
Canberra (professional and IT support) 

Ειδικές ευχαριστίες οφείλονται στην Emily 
Haesler η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά στη 
διαχείριση της πολυπλοκότητας μιας διεθνούς, 
περιεκτικής και συστηματικής αναθεώρησης της 
ερευνητικής βιβλιογραφίας και την ανάπτυξη 
αυτής της αναθεωρημένης και διευρυμένης 
κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με την 
πρόληψη και  θεραπεία ελκών πίεσης.  

Μετάφραση 

The following experts from the Clinical Research 
Center for Hair and Skin Science, Department of 
Dermatology and Allergy, Charité-
Universitätsmedizin Berlin, Germany completed 
translation and data extraction for papers in 
languages other than English: 
Claudia Richter, MA 
Vera Kanti, MD 
Eva Katharina Barbosa Pfannes, PhD 
Jan Kottner, PhD 
 

Ενδιαφερόμενα μέρη 

Ειδικές ευχαριστίες στα πολλά ενδιαφερόμενα 
μέρη που ανασκόπησαν τα σχέδια και τις 
διαδικασίες της κατευθυντήριας γραμμής. Όλα τα 
σχόλια των ενδιαφερομένων μερών ελέγχθηκαν 
από την ομάδα ανάπτυξης κατευθυντήριων 
γραμμών και οι αναθεωρήσεις έγιναν με βάση τα 
σχόλια που ελήφθησαν. Εκτιμούμε την επένδυση 
επαγγελματιών του χώρου της υγείας, 
ερευνητών, εκπαιδευτικών και κατασκευαστών 
από όλο τον κόσμο που αφιέρωσαν χρόνο για να 
μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους και την 
προσεκτική κριτική τους. 
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The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and 
the Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) gratefully acknowledge the contributions of the following 
individuals and groups for financially supporting the presentation and dissemination of the guideline. All 
financial contributions were made after the guideline development phase and in no way influenced the 
development of the guideline or its final content. Financial contributions are being used for the printing and 
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Platinum Level Sponsors 

ArjoHuntleigh Inc. 
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Υπόβαθρο 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Υπάρχει έντονη ανάγκη για συνέπεια στο σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή μια πιο αξιόπιστη διεθνής συγκριτική 
αξιολόγηση. Ιδιαίτερα όπου διερευνάται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
πρόληψης ελκών πίεσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι ρυθμοί έλκους πίεσης που έχουν 
αποκτηθεί από συγκεκριμένο χώρο. Ανατρέξτε στην κατευθυντήρια γραμμή για την κλινική 
πρακτική για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση του επιπολασμού, της συχνότητας εμφάνισης 
και των ποσοστών που έχουν αποκτηθεί. Αυτό το έγγραφο αναφέρει επίσης ποσοστά 
έλκους πίεσης σε μια ποικιλία ρυθμίσεων και σε πληθυσμούς ασθενών.  
Συστάσεις  
1.Χρησιμοποιήστε αυστηρό μεθοδολογικό σχεδιασμό και σταθερές μεταβλητές μέτρησης 
κατά τη διεξαγωγή μελετών επικράτησης και επίδρασης έλκους πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 
Μια αυστηρή μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει:  

• σαφή ορισμό του πληθυσμού της μελέτης πριν από τη συλλογή δεδομένων, 

• παροχή εκπαίδευσης επιθεωρητών,  

• καθιέρωση αξιοπιστίας μεταξύ τους, επιθεωρήσεις δέρματος για κατηγοριοποίηση/ 
σταδιοποίηση ελκών πίεσης  

• και  δύο επιθεωρητές ανά επιθεώρηση δέρματος.  
2. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με οργανωτικά, εθνικά και / ή διεθνή σύνολα δεδομένων 
(χρησιμοποιώντας μια παρόμοια μεθοδολογία) για να αναπτύξετε μια σαφέστερη 
κατανόηση του επιπολασμού και της επίπτωσης του έλκους πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ  , Δύναμη της Σύστασης =√)  
3. Χρησιμοποιήστε τα ποσοστά του έλκους πίεσης που αποκτήθηκε από σχετικό χώρο(και 
όχι τα ποσοστά επικράτησης) για να αξιολογήσετε τα προγράμματα πρόληψης ελκών 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ  , Δύναμη της Σύστασης =√)  
4. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα από το επίπεδο κινδύνου έλκους πίεσης κατά την 
αναφορά των μελετών επικράτησης και επίπτωσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ  , Δύναμη 
της Σύστασης =√) 
5. Συμπεριλάβετε τις κοινές ανατομικές θέσεις των ελκών πίεσης κατά την αναφορά των 
μελετών επικράτησης και επίπτωσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ  , Δύναμη της 
Σύστασης =√)  
6. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα κατά κατηγορία / στάδιο και δηλώνετε σαφώς εάν τα 
έλκη πίεσης κατηγορίας / σταδίου Ι συμπεριλήφθηκαν ή αποκλείστηκαν στον τελικό 
υπολογισμό του επιπολασμού και των επιπτώσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√ √) 
7. Συμπεριλάβετε, αλλά μην κατηγοριοποιήσετε / σταδιοποιήσετε έλκος πίεσης 
βλεννογόνου μεμβράνης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 
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ΔΙΕΘΝΕΣ NPUAP / EPUAP ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 
 

ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ 

1 Ερύθημα χωρίς 
επαναφορά σε δέρμα 
που δεν έχει λύση της 
συνέχειας 

Δυσχρωμία δέρματος, θερμότητα, 
οίδημα και σκληρία ειδικότερα σε 
άτομα με πιο σκούρο δέρμα         

 

             

2 Μερικού πάχους 

απώλεια δέρματος 

 

Επηρεάζει την επιδερμίδα, το 
δέρμα ή και τα δύο. Το έλκος είναι 
επιφανειακό και εμφανίζεται 
κλινικά σαν εκδορά ή σαν 
φλύκταινα 

 

 
3 Ολικού πάχους απώλεια 

δέρματος 
Περιλαμβάνει επίσης καταστροφή 
του υποδόριου ιστού που μπορεί 
να επεκταθεί προς τα κάτω αλλά 
όχι διαμέσου της υποκείμενης 
περιτονίας 

 

 

4 

 

Εκτεταμένη βλάβη 

 

Νέκρωση ιστών, βλάβη στο μυ ,στα 
οστά ή στις υποστηρικτικές δομές 
με ή χωρίς ολικού πάχους απώλεια 
δέρματος 

 

 
5 

 

Ασταδιοποίητο Ολικού πάχους απώλεια ιστού ή 
δέρματος αγνώστου βάθους. Το 
έλκος είναι πλήρως καλυμμένο με 
εσχάρα 

 

 

6 

 

Υποψία βλάβης εν τω 

βάθη ιστών 

 

Μωβ ή κυανέρυθρη εντοπισμένη 
περιοχή δυσχρωματισμού του 
επιπωλούς δέρματος ή φυσαλίδα 
γεμάτη με αίμα εξαιτίας βλάβης 
των υποκείμενων μαλακών μορίων. 
Οι παρακείμενοι ιστοί μπορεί να 
είναι σφικτοί, μαλακοί, εύθρυπτοι, 
ψυχροί ή θερμοί 
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Έλκος πίεσης εντοπίζεται με τραυματισμό του δέρματος και / ή του υποκείμενου ιστού συνήθως σε οστέινη προβολή, 
ως αποτέλεσμα πίεσης ή πίεσης σε συνδυασμό με διάτμηση. Ένας αριθμός συνιστωσών ή συγκεχυμένων  παραγόντων 
σχετίζονται επίσης με έλκη πίεσης, η σημασία  των οποίων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Παράγοντες Κινδύνων και Αξιολόγηση Κινδύνων  

Εισαγωγή:  Η κλινική πρακτική κατευθυντήρια γραμμή περιλαμβάνει μια εκτενή συζήτηση 

για το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τον κίνδυνο έλκους πίεσης και περιέχει επίσης ένα 

κεφάλαιο για την  Αιτιολόγηση, η οποία σχετίζεται στενά με παράγοντες κινδύνου για έλκη 

πίεσης.  Ειδικοί Πληθυσμοί: Το τμήμα των Παιδιατρικών ασθενών αυτής της οδηγίας 

εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου και την αξιολόγηση κινδύνου σε νεογνά και παιδιά.  

Γενικές συστάσεις για τη δομημένη αξιολόγηση κινδύνου  

1. Διεξάγετε μια δομημένη εκτίμηση κινδύνου το συντομότερο δυνατόν (αλλά εντός οκτώ 
ωρών μετά την εισαγωγή) για να εντοπίσετε τα άτομα που κινδυνεύουν να αναπτύξουν έλκη 
υπό πίεση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

2. Επαναλάβετε την εκτίμηση κινδύνου όσο συχνά απαιτείται από την οξύτητα κατάστασης 
του ατόμου.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 3. Να πραγματοποιηθεί επανεκτίμηση εάν υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην 
κατάσταση του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Λόγω του φόρτου και του αντίκτυπου της ανάπτυξης του έλκους πίεσης τόσο στην ατομική 
όσο και στην υγειονομική υπηρεσία, είναι αποδεκτή η πρακτική να αξιολογείται ο κίνδυνος 
για τον καθένα, με στόχο να εντοπίζονται εκείνοι που διατρέχουν πιθανό κίνδυνο 
προκειμένου να σχεδιαστούν και να ξεκινήσουν εξατομικευμένες προληπτικές 
παρεμβάσεις.  

4. Συμπεριλάβετε μια συνολική αξιολόγηση του δέρματος ως μέρος κάθε αξιολόγησης 
κινδύνου για να αξιολογήσετε τυχόν αλλοιώσεις του άθικτου δέρματος 

5. Τεκμηριώστε όλες τις αξιολογήσεις κινδύνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√ √) 

6. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου πρόληψης που βασίζεται σε κινδύνους για άτομα 
που έχουν προσδιοριστεί ότι κινδυνεύουν να αναπτύξουν έλκη υπό πίεση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

 Προσοχή: Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε μια συνολική βαθμολογία του εργαλείου 
αξιολόγησης κινδύνου ως βάση για την πρόληψη με βάση τον κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης 
να εξετασθούν οι βαθμολογίες του υποδείγματος αξιολόγησης κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες κινδύνου για τον προσανατολισμό του σχεδιασμού βάση κινδύνου.  

Δομημένη εκτίμηση επικινδυνότητας  

Χρησιμοποιήστε μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση κινδύνου η οποία επιλέγεται 
με τη χρήση κλινικής κρίσης και ενημερώνεται από τη γνώση σχετικών παραγόντων 
κινδύνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή βέλτιστη προσέγγιση για τη διεξαγωγή αξιολόγησης 
κινδύνου. Ωστόσο, η συναίνεση των εμπειρογνωμόνων δείχνει ότι η προσέγγιση πρέπει να 
«δομηθεί» ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση όλων των σχετικών παραγόντων κινδύνου.  
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Αξιολόγηση παράγοντα κινδύνου 

 1. Χρησιμοποιήστε μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση κινδύνου που περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της δραστηριότητας / κινητικότητας και της κατάστασης του δέρματος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√ √)  

1.1. Λάβετε υπόψιν ότι οι κλινήρεις / ή τα άτομα που βρίσκονται σε  καρέκλα διατρέχουν 
κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης = √)  

 1.2. Εξετάστε τις επιπτώσεις των περιορισμών  κινητικότητας στον κίνδυνο έλκους 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√ √)  

Το να είσαι κλινήρης ή σε καρέκλα είναι συνήθως περιορισμοί της δραστηριότητας. Η 
μείωση της συχνότητας της κίνησης ή της ικανότητας μετακίνησης ενός ατόμου 
περιγράφεται συνήθως ως περιορισμός κινητικότητας.  

1.3. Συμπληρώστε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου για κλινήρη ή / και  άτομα σε 
καρέκλα για να καθοδηγήσει τις προληπτικές παρεμβάσεις. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

 Οι περιορισμοί κινητικότητας και δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη  έλκους πίεσης. Ελλείψει αυτών των συνθηκών, άλλοι 
παράγοντες κινδύνου δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα έλκος πίεσης.  

1.4. Εξετάστε τα άτομα με έλκος πίεσης Κατηγορίας / Σταδίου Ι που κινδυνεύουν από 
εξέλιξη ή σε νέα Κατηγορία / Στάδιο ΙΙ και μεγαλύτερα έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Β, Δύναμη της Σύστασης =√)   

1.5. Εξετάστε τα άτομα με υπάρχον έλκος πίεσης (οποιαδήποτε κατηγορία / στάδιο) που 
κινδυνεύουν να παρουσιάσουν επιπλέον έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη 
της Σύστασης =√ √)  

1.6.Εξετάστε τη γενική κατάσταση του δέρματος σχετικά με τον κίνδυνο έλκους 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)   

2. Εξετάστε την επίδραση των ακόλουθων παραγόντων στον κίνδυνο του ατόμου για 
ανάπτυξη έλκους πίεσης: 

 • διάχυση και οξυγόνωση 

• Κακή κατάσταση διατροφής και  

• αυξημένη υγρασία του δέρματος  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

3. Εξετάστε τις πιθανές επιπτώσεις των ακόλουθων παραγόντων στον κίνδυνο του ατόμου 
για ανάπτυξη έλκους πίεσης:  

• αυξημένη θερμοκρασία σώματος  

• προχωρημένη ηλικία  

• αισθητική αντίληψη 

 • αιματολογικά μέτρα και  

• γενική κατάσταση υγείας (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου 
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Εάν επιλεγούν εργαλεία εκτίμησης κινδύνου ως δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση 
κινδύνου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες (πχ αιμάτωση, κατάσταση 
δέρματος και άλλοι σχετικοί κίνδυνοι) θα πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος μιας συνολικής 
αξιολόγησης κινδύνου. Ανεξάρτητα από τον τρόπο δομής της εκτίμησης κινδύνου, είναι 
απαραίτητη η κλινική κρίση. 

 1. Αναγνωρίστε επιπλέον παράγοντες κινδύνου και χρησιμοποιήστε την κλινική κρίση όταν 
χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√ √) Προσοχή: Μην βασίζεστε μόνο στα αποτελέσματα ενός εργαλείου 
αξιολόγησης κινδύνου όταν αξιολογείτε τον κίνδυνο έλκους πίεσης ενός ατόμου.  

2. Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, επιλέξτε ένα εργαλείο που είναι 
κατάλληλο για τον πληθυσμό, είναι έγκυρο και αξιόπιστο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης = √) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ 

Εισαγωγή  

Η αξιολόγηση του δέρματος και των ιστών είναι σημαντική στην πρόληψη ελκών πίεσης, 
την ταξινόμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ανατρέξτε στο τμήμα της Οδηγίας Έλκη 
Πίεσης που σχετίζονται με Ιατρικές Συσκευές για συζήτηση και αξιολόγηση ελκών πίεσης 
μεμβρανών βλεννογόνου  και άλλων ελκών που σχετίζονται με ιατρικές συσκευές. 

Συστάσεις πολιτικής για  αξιολόγηση του δέρματος  

1. Βεβαιωθείτε ότι η πλήρης εκτίμηση του δέρματος είναι μέρος της πολιτικής εκτίμησης 
επικινδυνότητας που εφαρμόζεται σε όλες τις ρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

2. Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες υγείας να διεξάγουν μια περιεκτική εκτίμηση του 
δέρματος που περιλαμβάνει τεχνικές για την αναγνώριση της απόχρωσης, της τοπικής 
θερμότητας, του οιδήματος και της σκλήρυνσης. (Αντοχή των αποδείξεων = Β · Αντοχή της 
σύστασης = √√ )  

Αυτές οι τεχνικές αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του 
δέρματος όλων των ατόμων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έλκη πίεσης Κατηγορίας / 
Σταδίου Ι υπο-ανιχνεύονται σε άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα, επειδή οι περιοχές 
ερυθρότητας δεν αναγνωρίζονται εύκολα. Διεξαγωγή εκτίμησης δέρματος και ιστών  

1. Σε άτομα που κινδυνεύουν από έλκη πίεσης, εκτελέστε μια περιεκτική εκτίμηση του 
δέρματος:  

• όσο το δυνατόν συντομότερα αλλά εντός οκτώ ωρών από την εισαγωγή (ή την πρώτη 
επίσκεψη σε κοινοτική υπηρεσία) 

• ως μέρος κάθε αξιολόγησης κινδύνου 

• συνεχίζοντας με βάση την κλινική ρύθμιση και τον βαθμό κινδύνου του ατόμου  

• πριν από το εξιτήριο του ατόμου 

 (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

1.1. Αυξήστε τη συχνότητα  εκτιμήσεων του δέρματος ως απάντηση σε οποιαδήποτε 
επιδείνωση της συνολικής κατάστασης.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
= √) 

 Διεξάγετε αξιολόγηση από το κεφάλι προς το δάχτυλο με ιδιαίτερη έμφαση στο δέρμα που 
επικαλύπτει τα οσφυϊκά προεξέχοντα σημεία, συμπεριλαμβανομένου του ιερού, των 
ισχιακών κυρτωμάτων, των μείζων τροχαντήρων και πτέρνων.³’⁴ 
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Κάθε φορά που ο ασθενής επανατοποθετείται είναι μια ευκαιρία για μια σύντομη 
αξιολόγηση του δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης = √)  

1.2. Καταγράψτε τα ευρήματα όλων των περιεκτικών εκτιμήσεων του δέρματος.(Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

 2. Επιθεωρήστε το δέρμα για ερύθημα σε άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο εξέλκωσης  πίεσης.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√ √) Προσοχή: Αποφύγετε να τοποθετείτε το άτομο σε μια περιοχή ερυθήματος όπου είναι 
δυνατόν. Η συνεχής αξιολόγηση της επιδερμίδας είναι απαραίτητη για την ανίχνευση 
πρώιμων σημείων βλάβης της πίεσης, ειδικά σε οσφυϊκές προεξοχές. 

 2.1. Διαχωρίστε την αιτία και την έκταση του ερυθήματος.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√ √) Διαφοροποιήστε εάν η ερυθρότητα του δέρματος είναι 
λευκάζουσα ή όχι.  

2.2. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του δακτύλου ή δίσκου για να αξιολογήσετε εάν το δέρμα 
είναι εύπεπτο ή μη ασφαλές .  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

• Μέθοδος πίεσης δακτύλων - το δάκτυλο πιέζεται στο ερύθημα για τρία δευτερόλεπτα και 
αξιολογείται η λεύκανση μετά την αφαίρεση του δακτύλου.   

• Μέθοδος διαφανών δίσκων - ένας διαφανής δίσκος χρησιμοποιείται για την άσκηση 
ισοδύναμης πίεσης σε μια περιοχή ερυθήματος και  μπορεί να παρατηρηθεί 
αποχρωματισμός κάτω από το δίσκο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.  

3. Περιλάβετε τους ακόλουθους παράγοντες σε κάθε αξιολόγηση δέρματος: 

• Θερμοκρασία  δέρματος 

• οίδημα 

 • μεταβολή της συνάφειας των ιστών σε σχέση με τον περιβάλλοντα ιστό 

(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)    

3.1. Όταν πραγματοποιείτε αξιολόγηση δέρματος σε ένα άτομο με σκουρόχρωμο δέρμα, 
δώστε προτεραιότητα στην αξιολόγηση: 

• της θερμοκρασίας του δέρματος 

 • οίδημα  

 • μεταβολή της συνάφειας των ιστών σε σχέση με τον περιβάλλοντα ιστό 

(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)    

Δεδομένου ότι δεν είναι πάντα δυνατό να προσδιοριστεί το ερύθημα στο δέρμα με 
σκουρόχρωμο χρώμα, η τοπική θερμότητα, το οίδημα και η μεταβολή της συνάφειας των 
ιστών σε σχέση με τον περιβάλλοντα ιστό (π.χ. σκληρότητα / αποσκλήρυνση) είναι 
σημαντικοί δείκτες της πρόωρης βλάβης του δέρματος σε άτομα με πιο σκούρο δέρμα.  

3.2. Αξιολογήστε τον εντοπισμένο πόνο ως μέρος κάθε εκτίμησης του δέρματος.(Δύναμη 

της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

 Όταν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί αξιόπιστα, να του ζητείται να εντοπίσει τυχόν 

περιοχές ενόχλησης ή πόνου που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε βλάβη υπό πίεση. Άλλες 

στρατηγικές για την εκτίμηση του πόνου που σχετίζονται με τα έλκη πίεσης εξετάζονται 
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λεπτομερώς στο τμήμα αξιολόγησης και θεραπείας του πόνου αυτής της κατευθυντήριας 

γραμμής.  

4. Επιθεωρήστε το δέρμα κάτω και γύρω από τις ιατρικές συσκευές τουλάχιστον δύο φορές 

την ημέρα για  σημάδια τραυματισμού που σχετίζονται με  πίεση στον περιβάλλοντα 

ιστό.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

4.1. Διεξάγετε πιο συχνές (περισσότερες από δύο φορές ημερησίως) εκτιμήσεις δέρματος 

στη διεπαφή δέρματος-συσκευής σε άτομα ευάλωτα σε μετατοπίσεις υγρών ή / και 

εμφανίζουν σημάδια τοπικού / γενικευμένου οιδήματος.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 

Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Αλλαγές στην κατάσταση όγκου υγρών, ή υποπρωτεϊναιμία μπορεί να οδηγήσουν σε 

εντοπισμένο ή γενικευμένο οίδημα προκαλώντας μια ιατρική συσκευή που ταιριάζει αρχικά 

σωστά να ασκεί εξωτερική πίεση στο δέρμα που οδηγεί σε σχηματισμό έλκους πίεσης.⁵ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

Συστάσεις  

1. Αποφύγετε να τοποθετείτε το άτομο σε μια περιοχή ερυθήματος όποτε είναι 
δυνατόν. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Το ερύθημα υποδεικνύει ότι το σώμα δεν έχει ανακτήσει από την προηγούμενη φόρτωση 
και απαιτεί περαιτέρω ανάπαυση από επαναλαμβανόμενη φόρτωση.  

2. Κρατήστε το δέρμα καθαρό και στεγνό. 

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √)  

2.1. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό δέρματος με ισορροπημένο pH. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

3. Μην κάνετε μασάζ ή τρίψτε έντονα το δέρμα που κινδυνεύει από έλκη πίεσης.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Εκτός από το ότι είναι επώδυνο, το μασάζ τριβής μπορεί να προκαλέσει ήπια καταστροφή 
ιστού ή να προκαλέσει φλεγμονώδεις αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε ευάλωτους ηλικιωμένους 
ενήλικες.  

4. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου σχεδίου διαχείρισης της εγκράτειας. 

 (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

4.1. Καθαρίστε την επιδερμίδα αμέσως μετά από επεισόδια ακράτειας (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

(Αντοχή της απόδειξης = C, Αντοχή της σύστασης = √√ )  

5. Προστατεύστε το δέρμα από την έκθεση σε υπερβολική υγρασία με προϊόν φραγμού, 
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης υπό πίεση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√) 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βλάβη του δέρματος από την υγρασία δεν είναι ένα 
έλκος πίεσης, αλλά ότι η παρουσία της καταστροφής του δέρματος από την υγρασία μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο του έλκους πίεσης. 

6. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενυδατική κρέμα για την ενυδάτωση του ξηρού 
δέρματος, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης του δέρματος. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

6.1. Μην χρησιμοποιείτε κρέμα διμεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO) για την πρόληψη ελκών 
πίεσης.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Εισαγωγή  

Αυτό το τμήμα της κατευθυντήριας γραμμής εξετάζει νέες και αναδυόμενες θεραπείες, 

συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού μικροκλίματος. Υφάσματα σχεδιασμένα για να 

μειώνουν τη διάτμηση και την τριβή, προφυλακτικοί επίδεσμοι και ηλεκτρική διέγερση 

μυών σε άτομα με τραυματισμό νωτιαίου μυελού. 

 Έλεγχος μικροκλίματος  

1. Εξετάστε την ανάγκη πρόσθετων χαρακτηριστικών όπως η δυνατότητα ελέγχου της 

υγρασίας και της θερμοκρασίας κατά την επιλογή μιας επιφάνειας στήριξης.  (Δύναμη της 

Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Η χρήση εξειδικευμένων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το δέρμα μπορεί να είναι 

ικανή να μεταβάλει το μικροκλίμα αλλάζοντας την ταχύτητα εξάτμισης της υγρασίας και την 

ταχύτητα με την οποία διαχέεται θερμότητα από το δέρμα⁶ .  

1.1. Εξετάστε την ανάγκη για έλεγχο υγρασίας και θερμοκρασίας όταν επιλέγετε ένα 

κάλυμμα επιφάνειας στήριξης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

 Κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το δέρμα θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

το μικροκλίμα. Η συνολική επίδραση εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας στήριξης και 

τον τύπο κάλυψης. 

6 2. Μην εφαρμόζετε απευθείας συσκευές θέρμανσης (π.χ. μπουκάλια ζεστού νερού, 

θερμαντικά μαξιλάρια, ενσωματωμένα θερμαντικά στρώματα) πάνω στις επιφάνειες του 

δέρματος ή στα έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Η θερμότητα αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό, προκαλεί εφίδρωση και μειώνει την ανοχή του 

ιστού για πίεση.  
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Προφυλακτικά επιθέματα  

Η χρήση προφυλακτικών επιθεμάτων για την προστασία του δέρματος από ιατρικές 

συσκευές συζητείται στο σημείο της ενότητας κατευθυντήριων γραμμών Ιατρικά όργανα 

που σχετίζονται με έλκος πίεσης.  

1. Εξετάστε την εφαρμογή επιθεμάτων αφρού πολυουρεθάνης σε οσφυϊκές προεξοχές (π.χ., 
πτέρνες, ιερό) για την πρόληψη ελκών πίεσης σε ανατομικές περιοχές που συχνά 
υποβάλλονται σε τριβή και διάτμηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√)    

 2. Κατά την επιλογή προφυλακτικού επιθέματος εξετάστε:  

• την ικανότητα του επιθέματος να διαχειρίζεται το μικροκλίμα  

• εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση 

 • δυνατότητα τακτικής αξιολόγησης του δέρματος 

• Ανατομική θέση όπου θα εφαρμοστεί το επίθεμα 

• το σωστό μέγεθος  

 (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Τα προφυλακτικά επιθέματα διαφέρουν στις ιδιότητές τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 

να επιλέξετε το κατάλληλο για το άτομο και την κλινική χρήση. 

3. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα που είναι απαραίτητα όταν 
χρησιμοποιείτε προφυλακτικά επιθέματα.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

4. Εκτιμήστε το δέρμα για σημάδια ανάπτυξης έλκους πίεσης σε κάθε αλλαγή επίδεσης ή 
τουλάχιστον καθημερινά και επιβεβαιώστε την καταλληλότητα του τρέχοντος προληπτικού 
σχήματος επίδεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

5. Αντικαταστήστε το προφυλακτικό επίδεσμο εάν υποστεί βλάβη, μετατοπιστεί, χαλαρώσει 
ή καταστεί υπερβολικά υγρός.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Τα προφυλακτικά επιθέματα δεν αναιρούν την ανάγκη διεξοδικής και τακτικής εκτίμησης 
της επιδερμίδας, οπότε ο σχεδιασμός τους συχνά διευκολύνει τις τακτικές εκτιμήσεις του 
δέρματος (π.χ. μαλακά περιγράμματα σιλικόνης που ανυψώνονται εύκολα για ελέγχους 
ρουτίνας του δέρματος χωρίς να δημιουργούνται εγκαύματα ταινιών ή άλλα τραύματα του 
δέρματος).  

Υφάσματα και ρουχισμός 

Εξετάστε τη χρήση υφασμάτων που μοιάζουν με μετάξι και όχι υφάσματα από βαμβάκι για 
να μειώσετε τη διάτμηση και την τριβή.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)    
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Ηλεκτρική διέγερση των μυών για την πρόληψη των ελκών πίεσης  

Υπάρχουν αναδυόμενες ενδείξεις ότι η ηλεκτρική διέγερση (ΗΔ) προκαλεί διακοπτόμενες 
συστολές των τετανικών μυών και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης σε σώμα 
με μέρη σε κίνδυνο, ειδικά σε άτομα με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού (ΤΝΜ).  

Εξετάστε τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης σε ανατομικές θέσεις που κινδυνεύουν από 
ανάπτυξη έλκους πίεσης σε ασθενείς με τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Εισαγωγή 

 Οι συστάσεις σε αυτή την ενότητα της κατευθυντήριας γραμμής είναι κατά κύριο λόγο για 
ενήλικα άτομα και προέρχονται από στοιχεία που έχουν διεξαχθεί σε ενήλικες 
πληθυσμούς. Οι συστάσεις για διατροφική αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιατρικούς 
πληθυσμούς παρουσιάζονται στην ενότητα Ειδικοί Πληθυσμοί: Παιδιά.  

Διαγνωστικός έλεγχος διατροφής  

1. Διαβάθμιση της διατροφικής κατάστασης για κάθε άτομο που κινδυνεύει ή παρουσιάζει 
έλκος πίεσης:  

• κατά την είσοδο σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• με κάθε σημαντική αλλαγή της κλινικής κατάστασης  

• όταν δεν σημειώνεται πρόοδος προς το κλείσιμο του έλκους πίεσης 

 (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Η εξέταση διατροφής είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ατόμων 
που απαιτούν μια περιεκτική εκτίμηση της διατροφής λόγω χαρακτηριστικών που τους 
θέτουν σε δυνητικό διατροφικό κίνδυνο. Κάθε εξειδικευμένο μέλος της ομάδας υγείας 
μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο διατροφής και πρέπει να διεξάγεται κατά την είσοδό 
του στην υγειονομική περίθαλψη ή κατά την πρώτη επίσκεψη σε κοινοτικό περιβάλλον.  

2. Χρησιμοποιήστε ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο διαλογής διατροφής για τον 
προσδιορισμό του θρεπτικού κινδύνου. 

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

3. Ανατρέξτε στα άτομα που εξετάστηκαν να διατρέχουν τον κίνδυνο υποσιτισμού και σε 
άτομα με υπάρχον έλκος πίεσης σε εγγεγραμμένο διαιτολόγο ή διεπαγγελματική ομάδα 
διατροφής για μια συνολική διατροφική αξιολόγηση.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√) 

Αξιολόγηση διατροφής  

1. Εκτιμήστε την κατάσταση βάρους κάθε ατόμου για να προσδιορίσετε το ιστορικό βάρους 
και να προσδιορίσετε σημαντική απώλεια βάρους (≥ 5% σε 30 ημέρες ή ≥ 10% σε 180 
ημέρες). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 
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2. Αξιολογήστε την ικανότητα του ατόμου να τρώει ανεξάρτητα.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

3. Αξιολογήστε την επάρκεια της ολικής πρόσληψης θρεπτικών ουσιών (π.χ. τροφή, υγρό, 
συμπληρώματα από το στόμα και εντερικές / παρεντερικές τροφές). (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √)  

Η εστίαση της διατροφικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση της πρόσληψης 
ενέργειας, η ακούσια αλλαγή βάρους και η επίδραση ψυχολογικού στρες ή 
νευροψυχολογικών προβλημάτων. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό των θερμιδικών, πρωτεϊνικών και απαιτήσεων σε υγρά του ατόμου.  

Προγραμματισμός φροντίδας 

1. Αναπτύξτε ένα εξατομικευμένο σχέδιο διατροφής για άτομα με κίνδυνο έλκους πίεσης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Ένας εγγεγραμμένος διαιτολόγος, σε συνεννόηση με την διεπαγγελματική ομάδα 
(συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ιατρού, νοσηλευτή, παθολόγου, 
επαγγελματία θεραπευτή, φυσικοθεραπευτή και οδοντίατρο) να τεκμηριώσει ένα 
εξατομικευμένο σχέδιο διατροφικής παρέμβασης με βάση τις διατροφικές ανάγκες του 
ατόμου, τη ρουτίνα διατροφής και τους στόχους φροντίδας, όπως καθορίζεται από τη 
διατροφική αξιολόγηση. 

2. Ακολουθήστε σχετικές και τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
διατροφή και την ενυδάτωση για τα άτομα που παρουσιάζουν θρεπτικό κίνδυνο και που 
κινδυνεύουν από έλκη πίεσης ή έχουν ήδη υπάρχον έλκος πίεσης.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Ενεργειακή πρόσληψη  

1. Παροχή εξατομικευμένης πρόσληψης ενέργειας με βάση την υποκείμενη ιατρική 
κατάσταση και το επίπεδο δραστηριότητας.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Παρέχετε 30 έως 35 kcalories / kg σωματικού βάρους για ενήλικες που διατρέχουν 
κίνδυνο έλκους πίεσης που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν από υποσιτισμό.(Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Παρέχετε 30 έως 35 kcalories / kg σωματικού βάρους για ενήλικες με έλκος υπό πίεση 
που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν από υποσιτισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

4. Ρυθμίστε την πρόσληψη ενέργειας με βάση την αλλαγή βάρους ή το επίπεδο 
παχυσαρκίας. Οι ενήλικες που έχουν υποβαθμισμένη ένταση ή έχουν παρουσιάσει 
σημαντική ακούσια απώλεια βάρους ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη πρόσληψη 
ενέργειας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

5. Αναθεώρηση και τροποποίηση / ελευθέρωση των διαιτητικών περιορισμών όταν οι 
περιορισμοί οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη τροφής και υγρών. Αυτές οι προσαρμογές θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με ιατρό και να διοικούνται από έναν 
καταγεγραμμένο διαιτολόγο όποτε είναι δυνατόν.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Οι θερμιδικές ανάγκες ικανοποιούνται ιδανικά από μια υγιεινή διατροφή. Ωστόσο, 
ορισμένα άτομα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να καταναλώσουν επαρκή διατροφή. Οι 
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υπερβολικά περιορισμένες δίαιτες μπορεί να κάνουν τα τρόφιμα δυσάρεστα και άγευστα 
και συνεπώς να μειώσουν την πρόσληψη.  

6. Προσφορά εμπλουτισμένων τροφών και / ή συμπληρωμάτων θρεπτικών διατροφικών 
συμπληρωμάτων υψηλών θερμίδων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μεταξύ των 
γευμάτων, εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν θρεπτικές απαιτήσεις με διαιτητική 
πρόσληψη. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Τα συμπληρώματα διατροφής στο στόμα (ΣΔΣ), τα ενισχυμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα που 
εμπλουτίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ακούσιας 
απώλειας βάρους και του υποσιτισμού.  

7. Εξετάστε την εντερική ή παρεντερική διατροφική υποστήριξη όταν η λήψη από το στόμα 
είναι ανεπαρκής. Αυτό πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του ατόμου.  

(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

Εάν η λήψη από το στόμα είναι ανεπαρκής, μπορεί να συνιστάται εντερική ή παρεντερική 
διατροφή, εάν συμφωνεί με τις επιθυμίες του ατόμου. Εντερική (σωληναριακή) διατροφή 
είναι η προτιμώμενη διαδρομή εάν λειτουργεί ο γαστρεντερικός σωλήνας. Οι κίνδυνοι και 
τα οφέλη της διατροφικής υποστήριξης θα πρέπει να συζητούνται νωρίς με το άτομο και 
τους φροντιστές και να αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις και τους στόχους του ατόμου για 
φροντίδα.  

Πρόσληψη πρωτεϊνών 

1. Παρέχετε επαρκή πρωτεΐνη για θετικό ισοζύγιο αζώτου για ενήλικες που εκτιμάται ότι 
κινδυνεύουν από έλκος πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

 2. Προσφορά 1,25 έως 1,5 γραμμάρια πρωτεΐνης / kg σωματικού βάρους ημερησίως για 
τους ενήλικες σε κίνδυνο  έλκους πίεσης οι οποίοι αξιολογούνται ότι είναι σε κίνδυνο 
υποσιτισμού όταν είναι συμβατό με τους στόχους της φροντίδας, και επαναξιολογήστε επί 
αλλαγών στις συνθήκες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

3. Παροχή κατάλληλης πρωτεΐνης για θετικό ισοζύγιο αζώτου για ενήλικες με έλκος  
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√) 

4. Προσφορά 1,25 έως 1,5 γραμμάρια πρωτεΐνης / kg σωματικού βάρους ημερησίως για 
ενήλικες με προϋπάρχον έλκος πίεσης οι οποίοι αξιολογούνται να είναι σε κίνδυνο 
υποσιτισμού όταν είναι συμβατά με τους στόχους της φροντίδας, και επανεξέταση επί 
αλλαγών στις συνθήκες. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√) 

5. Προσφορά συμπληρωμάτων διατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες εκτός από 
τη συνήθη δίαιτα σε ενήλικες με κίνδυνο διατροφικού κινδύνου και έλκος πίεσης, εάν οι 
διατροφικές ανάγκες δεν μπορούν να επιτευχθούν με διαιτητική πρόσληψη. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Α, Δύναμη της Σύστασης =√) 

6. Αξιολογήστε τη νεφρική λειτουργία για να διασφαλίσετε ότι τα υψηλά επίπεδα 
πρωτεϊνών είναι κατάλληλα για το άτομο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√ √) 

 Απαιτείται κλινική κρίση για τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου πρωτεΐνης για 
κάθε άτομο, με βάση τον αριθμό των ελκών που υφίστανται, τη συνολική θρεπτική 
κατάσταση, τις συννοσηρότητες και την ανοχή στις θρεπτικές παρεμβάσεις.  

7. Συμπλήρωμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αργινίνη και μικροθρεπτικά 
συστατικά για ενήλικες με έλκος πίεσης Κατηγορία / Στάδιο III ή IV ή πολλαπλά ελλείμματα 
όταν οι διατροφικές απαιτήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με παραδοσιακά 
συμπληρώματα υψηλής θερμιδικής αξίας και πρωτεΐνης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, 
Δύναμη της Σύστασης =√) 



 

26 
 

 

Ενυδάτωση  

1. Παροχή και ενθάρρυνση επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης υγρών για ενυδάτωση για ένα 
άτομο που εκτιμάται ότι κινδυνεύει ή έχει έλκος πίεσης. Αυτό πρέπει να συμβαδίζει με τις 
συνιστάμενες συνθήκες και τους στόχους του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√ √) 

2. Παρακολουθήστε τα άτομα για σημάδια και συμπτώματα αφυδάτωσης 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του βάρους, του δέρματος, της έκκρισης ούρων, του 
αυξημένου νατρίου ορού και / ή της υπολογισμένης οσμωτικότητας. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

3. Παρέχετε επιπλέον υγρά σε άτομα με αφυδάτωση, αυξημένη θερμοκρασία, εμετό, 
οδυνηρή εφίδρωση, διάρροια ή σοβαρά εξιδρωτικά τραύματα.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Τα υγρά χρησιμεύουν ως διαλύτης για βιταμίνες, μέταλλα, γλυκόζη και άλλα θρεπτικά 
συστατικά και μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά και απορρίμματα μέσω του σώματος. Οι 
επαγγελματίες υγείας πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση ενυδάτωσης των ατόμων, 
ελέγχοντας τα σημεία και τα συμπτώματα αφυδάτωσης όπως: αλλαγές στο βάρος, 
επιδερμίδα, παραγωγή ούρων, αυξημένο νάτριο  ορού ή υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα ⁷.  

Βιταμίνες και Μεταλλικά στοιχεία 

 1. Παροχή / ενθάρρυνση ατόμων σε κίνδυνο για  έλκη πίεσης για να καταναλώνουν μια 
ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει καλές πηγές βιταμινών και μετάλλων. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

2. Παροχή / ενθάρρυνση ατόμων σε κίνδυνο έλκους πίεσης να λαμβάνουν συμπληρώματα 
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων όταν η διαιτητική πρόσληψη είναι κακή ή οι ελλείψεις 
επιβεβαιώνονται ή υπάρχει υποψία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ ) 

3. Παροχή / ενθάρρυνση ενός ατόμου με έλκος πίεσης να καταναλώνει μια ισορροπημένη 
διατροφή που περιλαμβάνει καλές πηγές βιταμινών και μετάλλων.(Δύναμη της Απόδειξης 
= Β, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

4. Δώστε / ενθαρρύνετε ένα άτομο με έλκος πίεσης να παίρνει συμπληρώματα βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών όταν η λήψη τροφής είναι χαμηλή ή εάν επιβεβαιωθούν ή 
υποψιαστούν ανεπάρκειες.(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Εισαγωγή  

Οι συστάσεις σε αυτή την ενότητα της κατευθυντήριας γραμμής εξετάζουν το ρόλο της 
επανατοποθέτησης και της πρώιμης κινητοποίησης τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
αντιμετώπιση των ελκών πίεσης. Η επανατοποθέτηση σε σχέση με τα έλκη πίεσης της 
πτέρνας συζητείται σε ξεχωριστό τμήμα της κατευθυντήριας γραμμής, Επανατοποθέτηση 
για την πρόληψη και τη διαχείριση των ελκών πίεσης της πτέρνας. 

Γενική επανατοποθέτηση για όλα τα άτομα  

1. Επανατοποθετήστε όλα τα άτομα που κινδυνεύουν ή με υπάρχοντα έλκη πίεσης, εκτός 
εάν αυτό αντενδείκνυται. (Δύναμη της Απόδειξης = Α, Δύναμη της Σύστασης =√√) 

Η αναπροσαρμογή ενός ατόμου γίνεται για να μειωθεί η διάρκεια και το μέγεθος της πίεσης 
σε ευπαθείς περιοχές του σώματος και να συμβάλει στην άνεση, την υγιεινή, την 
αξιοπρέπεια και τη λειτουργική ικανότητα.  
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2. Εξετάστε την κατάσταση της επιφάνειας υποστήριξης του ατόμου και της επιφάνειας 
ανακατανομής πίεσης που χρησιμοποιείται όταν αποφασίζετε εάν η επανατοποθέτηση 
πρέπει να εφαρμοστεί ως στρατηγική πρόληψης.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√) 

Η τακτική αλλαγής θέσης δεν είναι εφικτή για ορισμένα άτομα λόγω της ιατρικής τους 
κατάστασης και μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί μια εναλλακτική στρατηγική πρόληψης, 
όπως η παροχή ενός στρώματος υψηλής ποιότητας ή ενός κρεβατιού.  

Συχνότητα Επανατοποθέτησης 

1. Εξετάστε την επιφάνεια υποστήριξης ανακατανομής πίεσης που χρησιμοποιείται κατά 
τον προσδιορισμό της συχνότητας επανατοποθέτησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Α, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

2. Προσδιορίστε τη συχνότητα επανατοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη την ανοχή των 
ιστών, το επίπεδο δραστηριότητας και κινητικότητας,  τη γενική ιατρική κατάσταση,  τους 
γενικούς στόχους θεραπείας, την κατάσταση του δέρματος και την άνεση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

3. Καθορίστε τα προγράμματα ανακούφισης της πίεσης που καθορίζουν τη συχνότητα και 
τη διάρκεια των βάρδιων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

3.1. Διδάξτε τα άτομα να κάνουν "ανύψωση ανακούφισης πίεσης" ή άλλους ελιγμούς 
ανακούφισης  πίεσης, ανάλογα με την περίπτωση.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√ √) 

4. Αξιολογείστε τακτικά την κατάσταση του δέρματος και τη γενική άνεση του 
ατόμου. Επαναλάβετε τη συχνότητα και τη μέθοδο επανατοποθέτησης εάν το άτομο δεν 
ανταποκρίνεται όπως αναμένεται στο καθεστώς επανατοποθέτησης.(Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Η συχνή αξιολόγηση της κατάστασης του δέρματος του ατόμου θα βοηθήσει στον 
εντοπισμό των πρώτων σημείων βλάβης  πίεσης και, ως εκ τούτου, στην ανοχή του στο 
προγραμματισμένο πρόγραμμα επανατοποθέτησης. Αν πρέπει να υπάρχουν αλλαγές στην 
κατάσταση του δέρματος, το σχέδιο φροντίδας επανατοποθέτησης πρέπει να 
επαναξιολογηθεί.  

Τεχνικές Επανατοποθέτησης 

1. Τοποθετήστε το άτομο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση να ανακουφίζεται ή να 
αναδιανέμεται. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Κατά την επιλογή μιας συγκεκριμένης θέσης για το άτομο, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί 
κατά πόσον η πίεση  στην πραγματικότητα ανακουφίζεται ή να αναδιανέμεται.  

2. Αποφύγετε την τοποθέτηση του ατόμου σε οστικές προεξοχές με  υπάρχον 
μη λευκάζον ερύθημα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  Μη λευκάζον 
ερύθημα είναι μια ένδειξη, από τα πρώτα σημάδια φθοράς προς έλκος πίεσης. Εάν ένα 
άτομο είναι τοποθετημένο απευθείας πάνω σε προεξοχές  οστών με προϋπάρχον 
μη λευκάζον ερύθημα,  πίεση και / ή διατμητικές παρατεταμένες δυνάμεις θα αποφράσσει 
περαιτέρω την παροχή αίματος στο δέρμα, επιδεινώνοντας έτσι τη ζημία και καταλήγοντας 
σε πιο σοβαρή εξέλκωση πίεσης.  

3. Αποφύγετε υποβολή του δέρματος σε πίεση και δυνάμεις διατμήσεως. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

3.1. Χρησιμοποιήστε βοηθήματα  χειρισμού που μειώνουν την τριβή και τη διάτμηση. 
Ανυψωτικά- δεν σύρουν - το άτομο, κατά την  επανατοποθέτηση. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές τεχνικές όπως φύλλα 
ανύψωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται Αρχές Ασφαλούς Χειρωνακτικής Διακίνησης 
Φορτίων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του ατόμου όσων και των Επαγγελματιών 
Υγείας.  

3.2. Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστικό μηχανικό πλαίσιο ανάρτησης ποδιών για ανύψωση 
όταν είναι διαθέσιμο για να μεταφέρετε ένα άτομο σε  αναπηρική καρέκλα ή κρεβάτι/ 
καρέκλα όταν το άτομο χρειάζεται συνολική βοήθεια για τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη 
πλαίσιο αμέσως μετά τη μεταφορά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης = √) 

3.3. Μην αφήνετε τα βοηθήματα μετακίνησης και διακίνησης κάτω από το άτομο μετά τη 
χρήση, εκτός εάν ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

4. Αποφύγετε την τοποθέτηση του ατόμου άμεσα επάνω σε ιατρικές συσκευές, όπως 
σωλήνες, συστήματα παροχέτευσης ή άλλα ξένα αντικείμενα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Στο τμήμα Έλκη πίεσης από ιατρική συσκευή της κατευθυντήριας γραμμής 
περιλαμβάνονται συνολικές συστάσεις για την πρόληψη ελκών πίεσης που σχετίζονται με 
συσκευή μέσω της κατάλληλης τοποθέτησης της συσκευής και του ατόμου. 

 5. Μην αφήνετε το άτομο σε μια πάπια περισσότερο από όσο χρειάζεται. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

Αλλαγή θέσης στο κρεβάτι 

1. Χρησιμοποιήστε την πλάγια ξαπλωμένη θέση 30 ° (εναλλάξ, δεξιά, πίσω, αριστερά) ή 
πρηνή θέση, αν το άτομο μπορεί να το ανεχθεί αυτό και / αν η κατάσταση της υγείας του, 
το επιτρέπει. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√ √) 

1.1. Ενθαρρύνετε τα άτομα που μπορούν να μετακινηθούν να κοιμούνται σε 30 ° έως 40 ° 
πλαϊνή ύπτια θέση ή ανάσκελα στο κρεβάτι, αν δεν αντενδείκνυται.(Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

1.2. Αποφύγετε ξαπλωμένη στάση που αυξάνει την πίεση, όπως η θέση 90 °, ή η ημι-
ύπτια θέση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Όριο κεφαλής της κλίνης η ανύψωση έως 30 ° για ένα κλινήρες άτομο εκτός αν 
αντενδείκνυται από ιατρική πάθηση ή διαταραχές σίτισης και πεπτικού. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). Ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού μπορεί να 
είναι ιατρικώς αναγκαία για διευκόλυνση της αναπνοής και / ή την πρόληψη της 
αναρροφήσεως και πνευμονίας που συνδέεται με αναπνευστήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ημι-καθιστή θέση είναι προτιμότερη.⁸ Το άτομο πρέπει να τοποθετείται και να 
υποστηρίζεται η πρόληψη γλιστρήματος  στο κρεβάτι και η δημιουργία διατμητικών 
δυνάμεων.  

2.1. Αν κάθεται στο κρεβάτι είναι απαραίτητο, να αποφευχθεί η ανύψωση του κεφαλιού 
του κρεβατιού  ή η άκομψη θέση που τοποθετεί την πίεση και διάτμηση στο ιερό οστό και 
τον κόκκυγα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Πρηνής θέση  

1. Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια ανακατανομής πίεσης για να αποφορτίσει τα  σημεία 
πίεσης στο πρόσωπο και το σώμα, όταν το άτομο είναι σε πρηνή θέση.(Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Σε κάθε περιστροφή, αξιολογείστε άλλες περιοχές του σώματος (δηλαδή, την περιοχή του 
στήθους, τα γόνατα, δάχτυλα, το πέος, κλείδες, λαγόνια ακρολοφία, ηβική σύμφυση) που 
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μπορεί να είναι σε κίνδυνο, όταν τα άτομα είναι σε πρηνή θέση. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Σε κάθε περιστροφή, αξιολογείστε τα άτομα που τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση για 
ενδείξεις ελκών πίεσης προσώπου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
Τα άτομα που τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση μπορεί να είναι σε αυξημένο κίνδυνο για  
ανάπτυξη ελκών πίεσης  προσώπου.  

Επανατοποθέτηση ατόμων σε καθιστή θέση 

1. Τοποθετήστε το άτομο, έτσι ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα η πλήρη γκάμα των 
δραστηριοτήτων του(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

2. Επιλέξτε μια καθιστή στάση που είναι αποδεκτή για το άτομο και ελαχιστοποιεί τις 
πιέσεις και διάτμηση που ασκείται επί του δέρματος και μαλακών ιστών. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

2.1. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κλίση του καθίσματος για να αποτρέψει την ολίσθηση 
προς τα εμπρός στην αναπηρική πολυθρόνα ή καρέκλα, και να ρυθμίσετε υποπόδια και τα 
μπράτσα για να διατηρηθεί η σωστή στάση του σώματος και η αναδιανομή πίεσης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). Τα ισχία υπόκεινται σε έντονη πίεση όταν το 
άτομο κάθεται. Η πίεση παραμένει συσσωρευμένη όταν το άτομο έχει παραλύσει και επί  
απουσίας  μικρών ακούσιων κινήσεων που επαναφέρουν το αίμα που ρέει προς τους 
ιστούς.  

3. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι σωστά υποστηριζόμενα είτε απευθείας στο δάπεδο, σε 
υποπόδιο, ή σκαμνάκι όταν κάθεται (σε όρθια θέση) σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι ή 
αναπηρική καρέκλα (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). Για την 
αποφυγή διατμήσεως και την τριβή επιλέξετε ένα κάθισμα με κατάλληλο ύψος καθίσματος-
προς-δάπεδο για το άτομο. Εάν τα πόδια του ατόμου δεν μπορούν να τοποθετηθούν 
απευθείας στο έδαφος, το ύψος υποπόδιού θα πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να γέρνει 
ελαφρά τη λεκάνη προς τα εμπρός με  τοποθέτηση των μηρών ελαφρώς χαμηλότερα από 
ό, τι σε οριζόντια θέση.  

3.1. Αποφύγετε τη χρήση ανύψωσης των ποδιών εάν το άτομο έχει ανεπαρκές μήκος 
ιγνυακών τενόντων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√).  

Αν το μήκος είναι ανεπαρκές και χρησιμοποιείται ανύψωση ποδιού, η πύελος θα  τραβηχτεί 
σε μια καθιστή στάση ιερού οστού, προκαλώντας αυξημένη πίεση στον κόκκυγα ή / και ιερό 
οστό.  

4. Περιορίστε το χρόνο που ένα άτομο περνά καθήμενο σε  καρέκλα χωρίς  εκτόνωση της 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Πρόσθετες συστάσεις για άτομα με υπάρχοντα έλκη πίεσης  

1. Μην τοποθετείτε ένα άτομο απ 'ευθείας σε ένα έλκος πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

1.1. Τοποθετήστε το άτομο εκτός από περιοχή (ες) με υποψία τραυματισμού βαθέων ιστών 
με ανέπαφη επιδερμίδα. Αν η πίεση πάνω από την περιοχή δεν μπορεί να απαλλαγεί από 
την επανατοποθέτηση, επιλέξτε την κατάλληλη επιφάνεια στήριξης. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√).Η πίεση μειώνει την αιμάτωση σε τραυματισμένους ιστούς. 
Η συνεχιζόμενη πίεση σε ένα προϋπάρχον έλκος πίεσης θα καθυστερήσει την επούλωση 
και μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φθορά.  

2. Συνεχίστε να γυρίζετε και να επανατοποθετείται το άτομο, ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια στήριξης κατά τη χρήση. Καθιέρωση συχνότητας στροφής με βάση τα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας στήριξης και την απόκριση του ατόμου(Δύναμη της 
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Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). Καμία επιφάνεια στήριξης δεν παρέχει πλήρη 
ανακούφιση πίεσης.  

3. Ελέγξτε το δέρμα για  πρόσθετη ζημία κάθε φορά που το άτομο έχει ενεργοποιηθεί ή  
επανατοποθετηθεί. Μην γυρίσετε το άτομο σε μια επιφάνεια σώματος που έχει υποστεί 
βλάβη ή είναι ακόμα κοκκινισμένο από ένα προηγούμενο επεισόδιο φόρτωσης πίεσης, 
ειδικά αν η περιοχή της ερυθρότητας δεν εναλλάσσεται (δηλαδή, Κατηγορία / Στάδιο Ι έλκος 
πίεσης) (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√).Η συνεχής αξιολόγηση του 
δέρματος είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό επιπλέον βλάβης του δέρματος.  

Επανατοποθέτηση ατόμου με υπάρχοντα έλκη πίεσης σε  καρέκλα  

1. Ελαχιστοποίηση του καθιστικού χρόνου και συμβουλευτείτε έναν ειδικό αν τα έλκη 
πίεσης επιδεινωθούν από την επιφάνεια του καθίσματος (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√). 

 2. Σκεφτείτε τις περιόδους ανάπαυσης στο κρεβάτι για να προωθήσει την επούλωση του 
έλκους ισχίου και του ιερού οστού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

2.1. Σταθμίστε τους κινδύνους και τα οφέλη της υποστηριζόμενης καθιστής θέσης  τόσο για 
τη σωματική όσο και για τη συναισθηματική υγεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√). 

3. Σε περίπτωση που κάθεται σε  καρέκλα άτομο με έλκη πίεσης στο ιερό / κόκκυγα ή ισχία,  
είναι απαραίτητο να περιορίζεται το όριο που κάθεται σε τρεις φορές την ημέρα σε 
περιόδους των 60 λεπτών ή λιγότερο. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για χρήση κατάλληλων 
τεχνικών τοποθέτησης επιφάνειας του καθίσματος ή / και για να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιήσετε την πίεση πάνω στο έλκος.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√). Η καθιστή θέση είναι σημαντική για να μειωθούν οι κίνδυνοι της ακινησίας, 
διευκολύνοντας την διατροφή και την αναπνοή, και την προώθηση της αποκατάστασης. 
Ενώ  είναι σημαντική για τη γενική υγεία, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 
την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της πίεσης στο έλκος.  

4. Αποφύγετε καθιστή θέση σε ένα άτομο με ισχιακό έλκος σε πλήρως όρθια στάση (στην 
καρέκλα ή κρεβάτι). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

5. Τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων συνεδριάσεων και επαναξιολόγηση επιφάνειας 
καθίσματος και στάση του σώματος του ατόμου, αν το έλκος επιδεινώνεται ή δεν βελτιωθεί. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Συσκευές Τοποθέτησης 

1. Μην χρησιμοποιείτε δακτύλιο ή συσκευές σε σχήμα ντόνατ. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√). Οι ακμές αυτών των συσκευών δημιουργούν περιοχές υψηλής 
πιέσεως που μπορεί να προκαλέσει βλάβη του ιστού.  

2. Οι ακόλουθες «συσκευές» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ανυψώσουν τις 
πτέρνες: • συνθετικά μαξιλάρια προβάτων • συσκευές διακοπής, δακτύλιος, ή ντόνατ• 
σάκους ενδοφλέβιων υγρών και • γεμάτα με νερό γάντια. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√). Όλα αυτά τα προϊόντα έχουν αποδειχθεί ότι έχουν 
περιορισμούς.  

3. Τα φυσικά μαξιλάρια προβιάς μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη των κατακλίσεων. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Κινητοποίηση  

1. Ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος για την προοδευτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την 
ανοχή και την ανταπόκριση έλκους πίεσης του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√). 
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2. Αύξηση της δραστηριότητας όσο ταχύτερα ανεκτή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√).Κλινήρη άτομα θα πρέπει να προχωρήσουν για να κάθονται και να 
βαδίζουν, το ταχύτερο που μπορούν να αντέξουν. Χρονοδιαγράμματα βάδισης μπορεί να 
βοηθήσουν να αντισταθμίσει την κλινική επιδείνωση που συχνά εμφανίζεται σε άτομα που 
υποβάλλονται σε παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι.  

Τεκμηρίωση Επανατοποθέτησης 

1. Καταγράψετε την επανατοποθέτηση, προσδιορίζοντας τη συχνότητα και θέση που 
δώσατε, και περιλάβετε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του καθεστώτος 
επανατοποθέτησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Η τεκμηρίωση παρέχει ένα γραπτό αρχείο παράδοσης φροντίδας και, ως τέτοια, χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι έχει συμβεί επανατοποθέτηση. 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ  

Εισαγωγή  

Η μείωση της πίεσης και διάτμησης στο στην πτέρνα είναι ένα σημαντικό σημείο του 
ενδιαφέροντος στην κλινική πρακτική. Η οπίσθια προεξοχή της πτέρνας διατηρεί έντονη 
πίεση, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μία επιφάνεια αναδιανομής πίεσης. 

Γενικές συστάσεις  

1. Ελέγξτε το δέρμα των πτέρνων τακτικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√). 

Αλλαγή θέσης για αποφυγή κατακλίσεων πτέρνας  

1. Βεβαιωθείτε ότι η κλίση τους είναι απαλλαγμένη από την επιφάνεια της κλίνης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Ιδανικά, οι πτέρνες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από κάθε πίεση - μια κατάσταση που 
μερικές φορές ονομάζεται «πλωτές πτέρνες».  

1.1. Χρησιμοποιήστε συσκευές εναιωρήματος πτέρνας που ανεβάζουν και ξεφορτώνουν τη 
πτέρνα εντελώς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κατανέμει το βάρος του ποδιού κατά μήκος του 
γαστροκνημίου χωρίς τοποθέτηση πίεσης στον αχίλλειο τένοντα. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√).Συστήματα ανάρτησης πτέρνας είναι προτιμότερα για 
μακροχρόνια χρήση, ή για τα άτομα που δεν είναι πιθανό να κρατήσουν τα πόδια τους στα 
μαξιλάρια.  

2. Το γόνατο θα πρέπει να είναι σε ελαφρά (5 ° έως 10 °) κάμψη. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√).Υπάρχει έμμεση απόδειξη ότι υπερέκταση του γόνατος μπορεί 
να προκαλέσει απόφραξη της ιγνυακής φλέβας, και αυτό θα μπορούσε να προδιαθέτει το 
άτομο σε βαθιά φλεβική θρόμβωση (DVT).  

3. Αποφύγετε περιοχές υψηλής πίεσης, ιδίως στο πλαίσιο του Αχίλλειου τένοντα. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

3.1. Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι αφρού κάτω από το πλήρες μήκος των γαστροκνημίων 
για να ανυψώσετε τις πτέρνες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√).Μαξιλάρια ή μαξιλάρια αφρού που χρησιμοποιούνται για ανύψωση της πτέρνας 
πρέπει να επεκτείνονται κατά μήκος του γαστροκνήμιου για να αποφευχθούν περιοχές 
υψηλής πίεσης, ιδιαίτερα κάτω του Αχίλλειου τένοντα. Το γόνατο θα πρέπει να καμφθεί 
ελαφρώς για να αποφευχθεί η συμπίεση της ιγνυακής φλέβας και ο αυξημένος κίνδυνος 
DVT.  

4. Εφαρμογή βοηθημάτων ανύψωσης της πτέρνας σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 
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5. Αφαιρέστε τη συσκευή ανάρτησης πτέρνας περιοδικά για να αξιολογηθεί η ακεραιότητα 
του δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Επανατοποθέτηση για Αντιμετώπιση Υφιστάμενων κατακλίσεων πτέρνας  

1. Εκτονώστε την πίεση κάτω από τη πτέρνα (ες) με Κατηγορία / Στάδιο Ι ή II έλκη πίεσης με 
την τοποθέτηση ποδιών σε ένα μαξιλάρι για να «επιπλέουν οι πτέρνες» από το κρεβάτι ή 
χρησιμοποιώντας συσκευές ανάρτησης πτέρνας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√). 

2. Για την κατηγορία /  φάση III, IV και ασταδιοποίητα έλκη πίεσης, τοποθετήστε το πόδι σε 
μια συσκευή που ανυψώνει τη πτέρνα από την επιφάνεια  κλίνης και εκφορτώνει εντελώς 
το έλκος πίεσης. Θεωρήστε μια συσκευή που επίσης αποτρέπει πτώση άκρου ποδός. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Η πίεση στην Κατηγορία / στάδιο III, IV, και ασταδιοποίητα έλκη πίεσης πτέρνας πρέπει να 
εκφορτώνεται εντελώς όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ανύψωση της πτέρνας σε ένα 
μαξιλάρι είναι συνήθως ανεπαρκής.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εισαγωγή 

Οι παράγοντες κινδύνου έλκους πίεσης διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Επιφάνειες 
στήριξης είναι «εξειδικευμένες συσκευές για αναδιανομή πίεσης σχεδιασμένα για τη 
διαχείριση των φορτίων ιστού, μικροκλίμα, και / ή άλλες θεραπευτικές λειτουργίες 
(δηλαδή, οποιοδήποτε στρώμα, ολοκληρωμένο σύστημα κλίνης, στρώμα αντικατάστασης, 
επίστρωμα, ή μαξιλάρι  καθίσματος, ή επίστρωμα μαξιλαριού καθίσματος)». ⁹  

Οι επιφάνειες υποστήριξης θα πρέπει να επιλεγούν σε ατομική βάση, ανάλογα με τις 
ανάγκες του ατόμου για ανακατανομή της πίεσης και άλλες θεραπευτικές λειτουργίες. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή για τη 
χρήση και τη συντήρηση. Τα πρότυπα χρησιμεύουν επίσης στους κατασκευαστές ως οδηγός 
ανάπτυξης προϊόντων και την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας.  

Γενικές συστάσεις για Στρώματα και επιφάνειες κρεβατιού υποστήριξης  

1. Επιλέξτε μια επιφάνεια στήριξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου. Σκεφτείτε 
την ανάγκη του ατόμου για την ανακατανομή της πίεσης με βάση τους ακόλουθους 
παράγοντες: • το επίπεδο της ακινησίας και της αδράνειας • την ανάγκη για έλεγχο του 
μικροκλίματος και τη μείωση διάτμησης • το μέγεθος και το βάρος του ατόμου • Κίνδυνος 
για την ανάπτυξη νέων ελκών πίεσης και • τον αριθμό, τη σοβαρότητα, και την τοποθεσία 
του υφιστάμενου έλκους (ων) πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√). Η επιλογή επιφάνειας στήριξης θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τα στοιχεία που 
περιγράφονται στην παραπάνω δήλωση σύστασης. Δείτε παρακάτω για προτάσεις σχετικά 
με την επιλογή των επιφανειών στήριξης ειδικά για τα άτομα με  υπάρχοντα έλκη πίεσης. 

 2. Επιλέξτε μια επιφάνεια στήριξης που να είναι συμβατή με τη ρύθμιση φροντίδας. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√).Εξετάστε το βάρος της κλίνης, τη δομή 
του κτιρίου, το πλάτος των θυρών, τη διαθεσιμότητα της αδιάλειπτης ηλεκτρικής ισχύος, 
και ασφαλή θέση για την αντλία / κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του αερισμού του. Τα 
σχέδια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για έκτακτη διακοπή ρεύματος.  

3. Εξετάστε την καταλληλόλητα και τη λειτουργικότητα της επιφάνειας στήριξης σε κάθε 
συνάντηση με το άτομο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

4. Εντοπισμός και  πρόληψη πιθανών επιπλοκών της χρήσης επιφάνειας στήριξης.(Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√).Η σωστή επιλογή και λειτουργία των 
επιφανειών στήριξης είναι το κλειδί για την πρόληψη επιπλοκών.  
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5. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του υποστρώματος που χρησιμοποιείται είναι μέσα στη 
λειτουργική ζώνη ζωής του, όπως υποδεικνύεται από συνιστώμενη από τον κατασκευαστή 
μέθοδο δοκιμής (ή άλλη βιομηχανική αναγνωρισμένη μέθοδο δοκιμής) πριν από τη χρήση 
της επιφάνειας στήριξης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

6. Συνεχίστε να αλλάζετε θέση στα άτομα που τοποθετούνται πάνω σε μια επιφάνεια 
υποστήριξης αναδιανομής πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√).Αλλαγή θέσης εξακολουθεί να απαιτείται για την ανακούφιση της πίεσης και την άνεση 
όταν μια επιφάνεια στήριξης είναι σε χρήση. Ωστόσο, η συχνότητα της επανατοποθέτησης 
μπορεί να μεταβληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης μιας επιφάνειας υποστήριξης.  

7. Επιλέξτε συσκευές τοποθέτησης και πάνες ακράτειας, ρούχα και κλινοσκεπάσματα τα 
οποία είναι συμβατά με την επιφάνεια στήριξης. Περιορίστε την ποσότητα των σεντονιών 
και μαξιλαριών που τοποθετούνται στο κρεβάτι. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√). 

Στρώματα και Επιφάνειες υποστήριξης κλίνης για την Πρόληψη έλκους πίεσης  

Οι επιφάνειες στήριξης ανακατανομής πίεσης έχουν σχεδιαστεί είτε για να αυξάνουν το 
εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος που έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια στήριξης 
(για να μειωθεί η πίεση διεπαφής) ή για μεταβάλλουν διαδοχικά τα μέρη του σώματος που 
φέρουν φορτίο, μειώνοντας έτσι την διάρκεια της φόρτωσης σε κάθε δεδομένη ανατομική 
περιοχή.  

1. Χρησιμοποιήστε ένα υψηλών προδιαγραφών στρώμα αντιδραστικού αφρού μάλλον 
παρά ένα μη υψηλής προδιαγραφής αντιδραστικό στρώμα αφρού για όλα τα άτομα που 
αξιολογήθηκαν ως σε κίνδυνο για  ανάπτυξη έλκους πίεσης.(Δύναμη της Απόδειξης = Α, 
Δύναμη της Σύστασης =√).Δεν υπάρχει απόδειξη της ανωτερότητας  ενός υψηλότερης 
προδιαγραφής στρώματος αφρού έναντι όλων των άλλων υψηλότερης προδιαγραφής 
στρωμάτων. 

1.1. Εξετάστε τα χαρακτηριστικά των στρωμάτων από αφρώδες υλικό που 
χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση για την πρόληψη  έλκους πίεσης για να εξασφαλιστεί 
ότι είναι υψηλών προδιαγραφών. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Ανατρέξτε στην Πρακτική Κλινική κατευθυντήρια γραμμή για σύμφωνη γνώμη σχετικά με 
τα ελάχιστα χαρακτηριστικά για ένα προϊόν που θεωρείται στρώμα αφρού υψηλών 
προδιαγραφών.  

1.2. Εξετάστε τη χρήση άλλων αντιδραστικών επιφανειών υποστήριξης για τα άτομα που 
έχουν εκτιμηθεί ότι διατρέχουν κίνδυνο για την ανάπτυξη έλκους πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

2. Χρησιμοποιήστε μια ενεργό επιφάνεια στήριξης (επικάλυψη ή στρώμα) για τα άτομα που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης όταν συχνές οδηγίες 
επανατοποθέτησης δεν είναι δυνατή.(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√). 

2.1 Μην χρησιμοποιείτε στρώματα ή επικαλύψεις εναλλαγής αέρα μικρών κυψελών. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Η επιλογή ενός στρώματος / επικάλυψης εναλλασσόμενης πίεσης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τον κίνδυνο του έλκους πίεσης, την άνεση του ατόμου και της αποτελεσματικότητας 
που καθορίζονται μέσω τακτικών εκτιμήσεων του δέρματος. 
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Στρώματα και Επιφάνειες υποστήριξης κλίνης για άτομα με υπάρχοντα έλκη πίεσης 

 1. Όπου είναι δυνατόν, μην τοποθετείτε ένα άτομο σε ένα προ υπάρχον έλκος πίεσης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

2. Εξετάστε την αντικατάσταση του στρώματος με μια επιφάνεια στήριξης που παρέχει πιο 
αποτελεσματική ανακατανομή της πίεσης, μείωση της διάτμησης, και έλεγχο του 
μικροκλίματος για το άτομο, αν αυτός ή αυτή:  

• δεν μπορεί να τοποθετηθεί μακριά από το προ υπάρχον έλκος πίεσης 

• έχει έλκη πίεσης σε δύο ή περισσότερες επιφάνειες περιστροφής (π.χ. το ιερό οστούν και 
τροχαντήρα) που περιορίζουν επιλογές περιστροφής 

• αποτυγχάνει να θεραπεύσει ή  παρουσιάζει επιδείνωση του έλκους, παρά την κατάλληλη 
ολοκληρωμένη φροντίδα 

• είναι σε υψηλό κίνδυνο για επιπλέον κατακλίσεις και / ή  

• κατώτερο επίπεδο  υπάρχουσας επιφάνειας στήριξης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√).Όταν έλκη πίεσης αλλοιωθούν ή αποτυγχάνουν να επουλωθούν, ο 
κλινικός θα πρέπει να εξετάσει την αντικατάσταση της υπάρχουσας επιφάνειας 
υποστήριξης με μια που θα παρέχει  περιβάλλον αρμόζουσας επιφάνειας στήριξης από την 
άποψη της πίεσης, διάτμησης, και μικροκλίματος για το άτομο. Η αλλαγή της επιφάνειας 
στήριξης είναι μόνο μία από τις πολλές στρατηγικές προς εξέταση. Πιο συχνή αλλαγή 
θέσης,  προληπτικές παρεμβάσεις και τοπική φροντίδα της πληγής θα πρέπει να 
εντατικοποιηθούν, όπως απαιτείται.  

3. Πριν από την αντικατάσταση του υπάρχοντος στρώματος:  

•αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προηγούμενων και των τρεχόντων σχεδίων 
πρόληψης και θεραπείας και  

• στόχοι  μεταχείρισης  του ατόμου με βάση τους προσωπικούς του στόχους, τις αξίες και 
τον τρόπο ζωής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

4. Εξετάστε τη χρήση ενός υψηλών προδιαγραφών στρώματος με αντιδραστικό αφρό 
ή χωρίς τροφοδοσία επιφάνεια στήριξης αναδιανομής πίεσης για άτομα με Κατηγορία έλκη 
πίεσης / στάδιο Ι και II. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

5. Επιλέξτε μια επιφάνεια υποστήριξης που παρέχει ενισχυμένη αναδιανομή πίεσης, 
μείωση διατμήσεως, και έλεγχο μικροκλίματος για τα άτομα με Κατηγορία /στάδιο  III, IV, 
και ασταδιοποίητα έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία βάσει των οποίων θα δοθούν οριστικές συστάσεις για τη 
χρήση μιας επιφάνειας έναντι της άλλης.  

6. Επιλέξτε μια επιφάνεια υποστήριξης που παρέχει ενισχυμένη αναδιανομή πίεσης, 
μείωση διατμήσεως, και έλεγχο μικροκλίματος για τα άτομα με υποψία τραυματισμού 
βαθέων ιστών αν η πίεση πάνω από την περιοχή δεν μπορεί να ανακουφιστεί με 
επανατοποθέτηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, εξελισσόμενος τραυματισμός βαθιών ιστών θα πρέπει 
να παρέχεται το ίδιο επίπεδο αναδιανομής πίεσης όπως στην Κατηγορία / Στάδιο III ή IV 
έλκος πίεσης. Εκφόρτωση και ανακατανομή της πίεσης μπορεί να επιτρέψει επαναιμάτωση 
των ισχαιμικών και τραυματισμένων ιστών, περιορίζοντας την έκταση των νεκρωμένων ή 
ισχαιμικών νεκρών ιστών. Μόλις το έλκος έχει πλήρως εξελιχθεί, οι ανάγκες επιφάνειας 
στήριξης μπορεί να επαναξιολογηθούν. 
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Γενικές συστάσεις για Καθιστικές επιφάνειες στήριξης  

1. Προσαρμόστε την επιλογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της επιφάνειας στήριξης 
καθίσματος και συναφούς εξοπλισμού για τη στάση του σώματος και την αναδιανομή 
πίεσης λαμβάνοντας υπόψη: 

 • το μέγεθος του σώματος και τη διαμόρφωση 

• τις συνέπειες της στάσης του σώματος και παραμόρφωσης στην κατανομή πίεσης και  

• την κινητικότητα και τις ανάγκες του τρόπου ζωής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√). 

2. Επιλέξτε ένα εκτατό / κάλυμμα μαξιλαριού που αναπνέει για να ταιριάζει χαλαρά επί της 
άνω επιφανείας του μαξιλαριού και είναι ικανό να συμμορφώνεται με τις καμπύλες του 
σώματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Ένα σφιχτό, μη εκτατό κάλυμμα θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του μαξιλαριού. 

 2.1. Εκτιμήστε το μαξιλάρι και την κάλυψη για την απαγωγή της θερμότητας. Επιλέξτε ένα 
μαξιλάρι που να καλύπτει και να επιτρέπει την εναλλαγή του αέρα για την ελαχιστοποίηση 
της θερμοκρασίας και της υγρασίας στη διεπαφή με το γλουτό.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√). 

 3. Ελέγξτε και διατηρήστε όλες τις πτυχές μιας επιφάνειας στήριξης καθίσματος για να 
διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

Μαξιλάρια καθίσματος, πρέπει να επιθεωρούνται για σημάδια φθοράς σε καθημερινή 
βάση. Η επιφάνειες στήριξης (καρέκλες και αναπηρικές καρέκλες) πρέπει να επιθεωρούνται 
σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.  

4. Παροχή πλήρους και ακριβούς κατάρτισης σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση της 
επιφάνειας στήριξης καθίσματος (συμπεριλαμβανομένων των αναπηρικών αμαξιδίων) και 
συσκευών μαξιλαριού που παραδίδονται στο άτομο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√). 

Καθιστικές επιφάνειες στήριξης για την πρόληψη κατακλίσεων  

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι καθίσματος Ανακατανομής πίεσης για τα άτομα που 
κάθονται σε καρέκλα με μειωμένη κινητικότητα. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√√). 

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ενός μαξιλαριού καθίσματος Ανακατανομής πίεσης είναι 
κατάλληλη για το άτομο.  

Καθιστικές επιφάνειες στήριξης για άτομα με υφιστάμενα Έλκη Πίεσης 

1. Ανατρέξτε άτομα σε έναν ειδικό για κάθισμα επαγγελματία για την αξιολόγηση, αν το να 
κάθεται είναι αναπόφευκτο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

2. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι που αναδιανέμει αποτελεσματικά την πίεση από την 
κατάκλιση.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 

Η κατασκευή του μαξιλαριού επιτυγχάνει ανακατανομή πίεσης σε μία από τις δύο βασικές 
μεθόδους: εμβάπτιση / περιτύλιξη ή ανακατεύθυνση / από-φόρτωση.  

3. Χρησιμοποιήστε συσκευές καθιστικής εναλλασσόμενης πίεσης με σύνεση για τα άτομα 
με υπάρχοντα έλκη πίεσης. Ζυγίζονται τα οφέλη της από-φόρτωσης έναντι της πιθανότητας 
αστάθειας και διάτμησης με βάση την κατασκευή και λειτουργία του μαξιλαριού. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). 
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ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Κίνδυνος για Σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα Έλκη Πίεσης 

1. Εξετάστε ενήλικες με ιατρικές συσκευές που είναι σε κίνδυνο για έλκη πίεσης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

1.1. Σκεφτείτε τα παιδιά με ιατρικές συσκευές να είναι σε κίνδυνο για έλκη πίεσης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Συστάσεις για την επιλογή και την τοποθέτηση μιας ιατρικής συσκευής  

1. Εξέταση και επιλογή ιατρικών συσκευών που διατίθενται στην εγκατάσταση και 
βασίζονται στην ικανότητα  να προκαλέσουν το λιγότερο βαθμό βλάβης από τις δυνάμεις  
πίεσης ή / και διάτμησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√) 
Εγκαταστάσεις, με παρόχους επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να παρέχουν ιατρικές 
συσκευές που θα ελαχιστοποιούν βλάβες του δέρματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
επιλογή από μαλακότερες, πιο εύκαμπτες συσκευές.  

2. Βεβαιωθείτε ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι σωστού μεγέθους και ταιριάζουν 
ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική πίεση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

3. Εφαρμόστε όλες τις ιατρικές συσκευές ακολουθώντας τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Η μη τήρηση των οδηγιών εφαρμογής του κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη (π.χ. 
βλάβη του δέρματος) στο άτομο και μπορεί να είναι μια πηγή ευθύνης.  

4. Βεβαιωθείτε ότι οι ιατρικές συσκευές είναι επαρκώς ασφαλιζόμενες για την πρόληψη 
μετατόπισης χωρίς να δημιουργούν πρόσθετη πίεση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√) 

Σε περιπτώσεις στις οποίες απλή επανατοποθέτηση δεν απαλλάσσει την πίεση, είναι 
σημαντικό να μην δημιουργείται πρόσθετη πίεση με την τοποθέτηση υπερβολικών 
επιθεμάτων κάτω από σφιχτές συσκευές.¹⁰ Εξέταση για την τοποθέτηση ενός 
προφυλακτικού ντυσίματος για την προστασία του δέρματος εξετάζεται περαιτέρω σε αυτή 
την ενότητα.  

Συστάσεις για την αξιολόγηση του δέρματος και ιατρικών συσκευών  

1. Επιθεωρήστε το δέρμα κάτω και γύρω από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τουλάχιστον 
δύο φορές την ημέρα για τα σημάδια της πίεσης που σχετίζονται με τραυματισμό στον 
περιβάλλοντα ιστό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.1. Διεξαγωγή πιο συχνών (περισσότερο από δύο φορές την ημέρα) εκτιμήσεων του 
δέρματος στη διεπιφάνεια δέρματος-συσκευής σε άτομα ευάλωτα σε μεταβολές των υγρών 
και / ή παρουσιάζουν σημάδια εντοπισμένου ή γενικευμένου οιδήματος. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να εφαρμόζει κάθε είδους ιατρική συσκευή με επίγνωση 
των δυνατοτήτων επέκτασης του ιστού και επιδείνωση του οιδήματος. Ανάλογα με τον τύπο 
/ σκοπό της συσκευής, χαλάρωση, αντικατάσταση ή απομάκρυνση (δηλαδή, κάλτσες 
συμπίεσης) μπορεί να συνιστάται.  

2. Κατάταξη ελκών πίεσης ιατρικών συσκευών χρησιμοποιώντας το Σύστημα Ταξινόμησης 
Διεθνές NPUAP / EPUAP, με εξαίρεση τις κατακλίσεις βλεννογόνου. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Έλκη πίεσης που σχετίζονται με ιατρική χρήση  συσκευής δεν είναι μια νέα κατηγορία 
έλκους πίεσης, και θα πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο  απώλειας ιστών με 
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τη χρήση του διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης έλκους πίεσης NPUAP / EPUAP όπως 
περιγράφονται στην κατάταξη του τμήματος Έλκη πίεσης της παρούσας κατευθυντήριας 
γραμμής. Το σύστημα ταξινόμησης για τα έλκη πίεσης του δέρματος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση ελκών πίεσης βλενογόνου.¹¹ 

3. Εκπαιδεύστε το άτομο με μια ιατρική συσκευή στην κοινότητα και τους φροντιστές του /  
να εκτελεί τακτικές επιθεωρήσεις του δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√) 

 

Συστάσεις για την πρόληψη των κατακλίσεων που σχετίζονται με ιατρικές συσκευές 

1. Αφαιρέστε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούν πιθανές πηγές της πίεσης, το 
συντομότερο ιατρικά εφικτό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Κρατήστε το δέρμα καθαρό και στεγνό κάτω από ιατρικές συσκευές. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√) Υγρασία κάτω από μια ιατρική συσκευή 
δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο το δέρμα είναι πιο ευάλωτο σε μεταβολές στην 
ακεραιότητα του, συμπεριλαμβανομένων ερεθιστική δερματίτιδα και εξελκώσεις.  

3. Επανατοποθετήστε το άτομο ή / και την ιατρική συσκευή ώστε να ανακατανέμεται η 
πίεση και να μειώνονται οι δυνάμεις διάτμησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

3.1. Μην τοποθετείτε το άτομο απ 'ευθείας σε μια ιατρική συσκευή, εκτός αν δεν μπορεί να 
αποφευχθεί. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3.2. Επανατοποθετήστε το άτομο ώστε να ανακατανέμονται οι δυνάμεις πίεσης και 
διάτμησης που δημιουργούνται από  ιατρική συσκευή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

3.3. Περιστροφή ή αλλαγή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όταν είναι δυνατόν. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: πάντα να επικυρώνει ότι το βάθος ενός ET σωλήνα δεν αλλάζει με το χειρισμό.  

3.4. Παρέχετε υποστήριξη για ιατρικές συσκευές όπως απαιτείται για να μειώσετε την πίεση 
και τις δυνάμεις διατμήσεως. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

4. Εξετάστε τη χρήση ενός προφυλακτικού επιδέσμου για την πρόληψη ελκών πίεσης που 
σχετίζονται με ιατρική συσκευή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
Προσοχή: Αποφύγετε την υπερβολική διαστρωμάτωση των προφυλακτικών επιδέσμων που 
μπορεί να αυξήσουν την πίεση στη διεπαφή δέρματος-συσκευής. 

4.1. Κατά την επιλογή μιας προφυλακτικής επίδεσης να εξετάζεται:  

• η ικανότητα του επιδέσμου να διαχειρίζεται την υγρασία και το μικροκλίμα, ειδικά όταν 
χρησιμοποιείται με μια ιατρική συσκευή που μπορεί να είναι σε επαφή με σωματικά υγρά 
/ αποστράγγισης (π.χ. διαδερμικός ενδοσκοπικός σωλήνας γαστροστομίας) 

• η ευκολία εφαρμογής και απομάκρυνσης 

• η ικανότητα τακτικής αξιολόγησης της κατάστασης του δέρματος 

• το πάχος του επιδέσμου που υπό κλείνει ερμητικά τις συσκευές 

• την ανατομική θέση της ιατρικής συσκευής και  

• τον τύπο / σκοπό της ιατρικής συσκευής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√) Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν επίδεσμο που είναι κατάλληλο για το 
άτομο και την κλινική χρήση. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

Εισαγωγή 

 Ένα σύστημα ταξινόμησης έλκους πίεσης χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην περιγραφή 
της έκτασης του δέρματος και των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη και παρουσιάζονται ως 
ένα έλκος πίεσης.  

Διαφορική διάγνωση 

1. Διαφοροποίηση από  άλλους τύπους τραυμάτων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

Ανοιχτές πληγές από διάφορες αιτιολογίες (π.χ., φλεβικά έλκη, νευροπαθητικά έλκη, 
δερματίτιδα που σχετίζεται με ακράτεια, σχισίματα δέρματος και φλεγμονή) μπορεί να 
φαίνεται παρόμοια με ένα έλκος πιέσεως. Ωστόσο, η θεραπεία οποιασδήποτε πληγής 
ξεκινά με την κατανόηση της αιτιολογίας της.  

Συστήματα Ταξινόμησης Έλκους Πίεσης 

1. Χρησιμοποιήστε το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης έλκους πίεσης NPUAP / EPUAP για να 
ταξινομήσετε και να τεκμηριώσετε το επίπεδο της απώλειας ιστού. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Βασιστείτε στην εκτίμηση της θερμοκρασίας του δέρματος, αλλαγή στη συνοχή του ιστού 
και τον πόνο παρά στην ταυτοποίηση του μη λευκάζοντος ερυθήματος κατά την ταξινόμηση 
Κατηγορία / Στάδιο Ι έλκη πίεσης και υποψία τραυματισμού εν τω βάθη ιστού σε άτομα με 
απειλητική χρώση δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 
Κατηγορία / Στάδιο Ι έλκη πίεσης και υποψία τραυματισμού εν τω βάθη ιστού (ΥΤΕΒΙ) 
μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευθούν με οπτική επιθεώρηση και μόνο σε σκουρόχρωμα 
άτομα.  

3. Αξιολόγηση θερμότητας  δέρματος, τρυφερότητας, αλλαγής στη συνοχή του ιστού και 
του πόνου για να βοηθήσει στον προσδιορισμό της σοβαρότητας της κατηγορίας / Στάδιο II 
έως IV και τα ασταδιοποίητα έλκη πίεσης σε άτομα με απειλητική χρώση δέρματος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  Η πλήρης έκταση και η σοβαρότητα 
ανοικτών ελκών πίεσης μπορεί να αγνοηθεί χωρίς πλήρη αξιολόγηση του περιβάλλοντος 
δέρματος. Φλεγμονώδης ερυθρότητα από  κυτταρίτιδα και βαθύτερη βλάβη ιστών μπορεί 
να είναι δύσκολο να ανιχνευθούν σε άτομα με απειλητική χρώση δέρματος.  

4. Χρησιμοποιήστε το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης έλκους πίεσης  NPUAP / EPUAP για την 
ταξινόμηση και την τεκμηρίωση του επιπέδου απώλειας ιστών σε σχετικά με ιατρική 
συσκευή έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) 

‘Έλκη πίεσης που σχετίζονται με συσκευή θα πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το ποσό 
της απώλειας ορατού ιστού χρησιμοποιώντας το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης έλκους 
πίεσης  NPUAP / EPUAP, όπως και για τα περισσότερα άλλα έλκη πίεσης.  

5. Μην χρησιμοποιείτε το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης έλκους πίεσης  NPUAP / EPUAP για 
να περιγράψετε την απώλεια ιστού σε τραύματα εκτός από έλκη πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). Το Σύστημα Ταξινόμησης έλκους πίεσης  θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την τεκμηρίωση απώλειας ιστού σε έλκη που 
προκαλούνται από πίεση ή πίεση σε συνδυασμό με διάτμηση.  

6. Μην κατηγοριοποιείτε / σταδιοποιείτε κατακλίσεις  στις βλεννώδεις μεμβράνες. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). Το σύστημα ταξινόμησης για τα έλκη πίεσης  
δέρματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των ελκών πίεσης 
βλεννογόνου.  
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7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κλινική συμφωνία ταξινόμησης έλκους πίεσης μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας υπεύθυνα για την ταξινόμηση των κατακλίσεων. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√) 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Εισαγωγή  

Συνολική αξιολόγηση του ατόμου και έλκους πίεσης του και συνενετική ανάπτυξη του πιο 
κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης και συνεχούς παρακολούθησης της επούλωσης του 
τραύματος. Η αποτελεσματική αξιολόγηση και παρακολούθηση της επούλωσης του 
τραύματος βασίζεται σε επιστημονικές αρχές, όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα της 
κατευθυντήριας γραμμής.  

Αξιολόγηση του Ατόμου με Έλκος πίεση  

1. Συμπληρώστε μια ολοκληρωμένη αρχική αξιολόγηση του ατόμου με έλκος πίεσης. Μια 
πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

• Αξίες και στόχοι της φροντίδας του ατόμου ή / και άλλα σημαντικά  

• Ένα πλήρες ιστορικό υγείας / ιατρικό και κοινωνικό   

• Μια πλήρη φυσική εξέταση που περιλαμβάνει:  

• παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την επούλωση (π.χ., διαταραχή διάχυσης, 
διαταραγμένη αισθητικότητα, συστημική λοίμωξη) 

• αξιολόγηση των αγγείων  στην περίπτωση  ελκών άκρων (π.χ., φυσική εξέταση,  ιστορικό 
χωλότητας και σφυροβραχιόνιος δείκτης ή πίεση δαχτύλου)και  

• εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες, όπως απαιτείται 

• Διατροφή 

• Πόνος που σχετίζεται με έλκη πίεσης 

• Κίνδυνος για  ανάπτυξη επιπλέον ελκών πίεσης 

• Ψυχολογική υγεία, συμπεριφορά και  γνωστική λειτουργία 

• Κοινωνικά και συστήματα οικονομικής στήριξης 

• Λειτουργική ικανότητα, ιδίως όσον αφορά την επανατοποθέτηση, τη στάση  σώματος και 
την ανάγκη βοηθητικού εξοπλισμού και  προσωπικού 

• Υιοθέτηση ανακούφισης πίεσης και ελιγμών ανακατανομής 

• Διάθεση των επιμέρους πόρων(π.χ. επιφάνειες υποστήριξης, αναδιανομής πίεσης)  

• Γνώση και  πεποίθηση για την πρόληψη και θεραπεία  κατακλίσεων 

• Δυνατότητα να τηρούν ένα σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√). Εκτίμηση του ατόμου, της ικανότητας του να θεραπεύσει, τον 
κίνδυνο για  ανάπτυξη πρόσθετων ελκών πίεσης, και το ίδιο το έλκος  είναι σημαντικά.  

2. Επανεκτιμήστε το άτομο, την κατάκλιση και το σχέδιο  φροντίδας, αν το έλκος δεν δείχνει 
σημάδια επούλωσης, όπως αναμενόταν, παρά την αρμόδια τοπική φροντίδα τραύματος, 
την ανακατανομή της πίεσης, και τη διατροφή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  
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2.1. Να περιμένετε κάποια σημάδια επούλωσης του έλκους πίεσης μέσα σε δύο εβδομάδες. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2.2. Ρυθμίστε τις προσδοκίες για την επούλωση με την παρουσία των πολλαπλών 
παραγόντων που επηρεάζουν την επούλωση τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  Αν δεν υπάρχει πρόοδος προς την κατεύθυνση της επούλωσης 
μέσα σε δύο εβδομάδες, το άτομο, το έλκος πίεσης, και το σχέδιο της φροντίδας θα πρέπει 
να επαναξιολογηθούν.  

3. Διδάξτε το άτομο και τους οικείους του σχετικά με:  

• τη φυσιολογική διαδικασία επούλωσης,  

• πώς να εντοπίζουν σημάδια της επούλωσης ή φθοράς, και  

• σημεία και συμπτώματα που θα πρέπει να τίθενται υπόψη του επαγγελματία υγείας 
του. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Αξιολόγηση έλκους πίεσης 

1. Αξιολόγηση του έλκους πίεσης αρχικά και εκ νέου τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

1.1. Τεκμηριώστε τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων των πληγών. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). Μια περίοδος δύο εβδομάδων συνιστάται για 
την αξιολόγηση της προόδου προς επούλωση. Ωστόσο, εβδομαδιαίες εκτιμήσεις δίνουν την 
ευκαιρία στον επαγγελματία υγείας να εκτιμήσει το έλκος πιο τακτικά, ανίχνευση 
επιπλοκών όσο το δυνατόν νωρίτερα, και ρύθμιση του σχεδίου θεραπείας αναλόγως.  

2. Με κάθε αλλαγή επιθέματος, παρατηρήστε την κατάκλιση για σημάδια που 
υποδεικνύουν ότι μια αλλαγή στη θεραπεία είναι απαραίτητη (π.χ., βελτίωση των πληγών, 
υποβάθμιση των πληγών, περισσότερο ή λιγότερο εξίδρωμα, σημεία λοίμωξης ή άλλων 
επιπλοκών). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2.1. Εντοπίστε σημάδια φθοράς αμέσως. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√). Σημάδια επιδείνωσης (π.χ., αύξηση των διαστάσεων που τραύματος, μεταβολή της 
ποιότητας των ιστών, αύξηση στο εξίδρωμα του τραύματος ή άλλα σημεία κλινικής 
λοίμωξης) πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.  

3. Αξιολόγηση και  τεκμηρίωση φυσικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένων:  

• τοποθεσία, • Κατηγορία / στάδιο, • μέγεθος, • τύπο ιστού (ών), • χρώμα, •  κατάσταση 
γύρω από τραύμα, • άκρες του τραύματος, • κολπικές οδοί, • υπονόμευση, • διάνοιξη 
σηράγγων, • εξίδρωμα και • οσμή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Για την κατηγορία / Στάδιο II έως IV και ασταδιοποίητα έλκη πίεσης σε άτομα με 
απειλητική χρώση δέρματος, δίδεται προτεραιότητα στην αξιολόγηση των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών: • θερμότητα του δέρματος, • ευαισθησία του δέρματος, • αλλαγή στη 
συνοχή του ιστού και πόνος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√).Φλεγμονώδης ερυθρότητα από κυτταρίτιδα και βαθύτερη βλάβη ιστού μπορεί να είναι 
δύσκολο να ανιχνευθεί σε άτομα με απειλητική χρώση  δέρματος.  

5. Τοποθετήστε το άτομο σε μια συνεπή ουδέτερη θέση για τη μέτρηση των πληγών. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). Είναι δυνατόν να επηρεαστούν οι 
μαλακοί ιστοί με παραλλαγές στη τοποθέτηση αποδίδοντας μεγαλύτερη ή μικρότερη 
μέτρηση ανάλογα με τη θέση του ατόμου.  

6. Επιλέξτε μια ομοιόμορφη, συνεπή μέθοδο για τη μέτρηση του μήκους του πλάτους ή της 
περιοχής του τραύματος για να διευκολύνει ουσιαστικές συγκρίσεις των μετρήσεων 
τραύματος διαχρονικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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7. Επιλέξτε μια συνεπή, ομοιόμορφο μέθοδο για τη μέτρηση του βάθους. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√) Προσοχή: Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
αποφευχθεί η πρόκληση τραυματισμού όταν  επισκοπείται το βάθος της κοίτης του 
τραύματος ή τον προσδιορισμό της έκτασης της υπονόμευσης ή σηράγγων. 

8. Εξέταση περαιτέρω διαγνωστικών ερευνών του ιστού κοίτης τραύματος όταν η ίαση δεν 
προχωρήσει. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βιοψίες ιστών μπορεί να βελτιώσουν την κατανόηση της 
διαδικασίας επούλωσης και το δυναμικό για επούλωση. Αναλύσεις διαφορικών επιπέδων 
έκφρασης συγκεκριμένων πρωτεϊνών τραύματος με φασματοσκοπία μάζας και πολύ-
πλεγμένες μικροαναλύσεις είναι προγνωστικά της επούλωσης.  

9. Χρησιμοποιήστε τα ευρήματα μιας αξιολόγησης έλκους πίεσης για το σχεδιασμό 
παρεμβάσεων και τεκμηρίωση που θα προωθήσει την καλύτερη επούλωση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

9.1. Αξιολογήστε εκ νέου το σχέδιο αξιολόγησης έλκους πίεσης αν το έλκος πίεσης δεν 
δείχνει σημάδια επούλωσης μέσα σε δύο εβδομάδες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

Μέθοδοι για την παρακολούθηση Θεραπείας 

Σήμερα στην κλινική πρακτική τα έλκη πίεσης παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας την 
κλινική κρίση του επαγγελματία υγείας και υποστηρίζονται από εργαλεία αξιολόγησης 
έλκους πίεσης και  ψηφιακής φωτογραφίας. Σε ορισμένες κλινικές ρυθμίσεις, οι ψηφιακές 
συσκευές συλλογής δεδομένων καθίστανται διαθέσιμες.  

1. Αξιολόγηση της προόδου προς  θεραπεία, χρησιμοποιώντας μια έγκυρη και αξιόπιστη 
κλίμακα αξιολόγησης έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√) 
Πολλές κλίμακες αξιολόγησης έλκους πίεσης / εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να 
βοηθήσουν στην αξιολόγηση της προόδου προς επούλωση τραύματος, 
συμπεριλαμβανομένης της Bates-Jensen, Εργαλείο Αξιολόγησης (BWAT), Κλίμακα για 
Θεραπεία (PUSH ©), Εργαλείο Κατάστασης (PSST) και DESIGN / DESIGN-R.  

2. Χρησιμοποιήστε την κλινική κρίση για την αξιολόγηση ενδείξεων επούλωσης όπως 
μειούμενη ποσότητα εξιδρώματος, μείωσης μεγέθους  πληγής, και βελτίωση ιστού κοίτης 
τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Εξετάστε τη χρήση βασικής γραμμής και τον αύξοντα αριθμό φωτογραφιών για να 
παρακολουθήσετε την επούλωση του έλκους πίεσης με το χρόνο. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να αντικαταστήσουν την κλινική 
εκτίμηση , αλλά μπορεί να χρησιμεύσουν ως μια χρήσιμη στρατηγική τεκμηρίωσης. Αν 
χρησιμοποιηθεί, φωτογραφική τεχνική ο εξοπλισμός θα πρέπει να τυποποιηθεί για να 
εξασφαλίσει ακριβή αναπαράσταση της κατάστασης έλκους πίεσης που μπορεί να 
συγκριθεί με αξιοπιστία κατά την πάροδο του χρόνου. 

ΠΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Εισαγωγή 

Τα έλκη πίεσης είναι επώδυνα. Τα άτομα με έλκη πίεσης έχουν πόνο που σχετίζεται με το 
έλκος που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να διαφοροποιηθεί από τους άλλους πόνους και 
αυτός ο πόνος εμφανίζεται τόσο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών όσο και σε κατάσταση 
ηρεμίας.  

Αξιολόγηση πόνου του έλκους  

1. Αξιολόγηση όλων των ατόμων για  πόνο που σχετίζεται με έλκος πίεσης ή ευρήματα της 
θεραπείας και της τεκμηρίωσης της. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√) 
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Μια πρώτη αξιολόγηση του πόνου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα 
στοιχεία: • ένα λεπτομερές ιστορικό του πόνου, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα, της 
έντασης και τη διάρκειας του πόνου του έλκους πίεσης • μια φυσική εξέταση που 
περιλαμβάνει μια νευρολογική συνιστώσα • ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και • μια 
κατάλληλα διαγνωστική εξέταση που να καθορίσει τον τύπο και την αιτία του. ¹² 

2. Αξιολόγηση για συνδεόμενο με έλκος πόνο πίεσης σε ενήλικες χρησιμοποιώντας μια 
κλίμακα που είναι έγκυρη και αξιόπιστη. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

2.1. Ενσωματώστε τη γνωστική ικανότητα του ατόμου στην επιλογή ενός εργαλείου 
αξιολόγησης του πόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Αξιολόγηση για τον πόνο σε νεογνά και παιδιά χρησιμοποιώντας μια επικυρωμένη 
κλίμακα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3.1. Χρησιμοποιήστε το FLACC (πρόσωπο, πόδι, δραστηριότητα, κλάμα, και ηρεμία ) 
εργαλείο για παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 7 ετών. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

3.2. Χρησιμοποιήστε τη CRIES (κλάμα, απαιτεί O² για  κορεσμό> 95%, αύξηση  ζωτικών 
σημείων, έκφραση, αυπνία) Κλίμακα για νεογέννητα έως 6 μήνες. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

4. Τα εργαλεία αξιολόγησης πόνου δεν μπορεί να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για να 
καθοδηγήσουν τις παρεμβάσεις. Ερευνήστε άλλες πτυχές του πόνου, ώστε να παρέχουν πιο 
αποτελεσματική, εξατομικευμένη παρέμβαση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

4.1. Ενσωματώστε τη γλώσσα του σώματος του ατόμου και μη λεκτικές νύξεις στην εκτίμηση 
του πόνου.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4.2. Ενσωματώστε τις λέξεις που χρησιμοποιούνται από το άτομο για να εκφράσει το 
χαρακτήρα του πόνου έλκους πίεσης στην εκτίμηση του πόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

4.3. Αξιολογήστε τους παράγοντες που αυξάνουν τη συχνότητα του πόνου ή / και την 
ένταση κατά τη διενέργεια αξιολόγησης του πόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

4.4. Αξιολογήστε την διάρκεια του έλκους πίεσης και του συναφούς πόνου κατά τη 
διενέργεια αξιολόγησης του πόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Αξιολόγηση για επιδείνωση του έλκους ή πιθανή λοίμωξη, όταν το άτομο αναφέρει 
αύξηση της έντασης του πόνου με την πάροδο του χρόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

6. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του πόνου του έλκους πίεσης στην ποιότητα ζωής του 
ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√). Τα έλκη πίεσης έχουν 
μετρήσιμη και διαρκή επίδραση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.  

Πρόληψη πόνου του έλκους  

1. Χρησιμοποιήστε έναν ανυψωτικό ή φύλλο μεταφοράς για την ελαχιστοποίηση της τριβής 
και / ή διατμήσεως στην επανατοποθέτηση ενός ατόμου, διατηρώντας το κρεβάτι και τον 
ιματισμό  ομαλά και χωρίς ζάρες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Τοποθετήστε το άτομο εκτός του έλκους πίεσης όποτε είναι δυνατόν. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√).Συνεχής τοποθέτηση σε ένα έλκος πίεσης μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένη πίεση, πόνο και βλάβη στην περιοχή.  
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3. Αποφύγετε στάσεις που αυξάνουν την πίεση, όπως η θέση Fowler μεγαλύτερη από 30 ° 
ή 90 ° πλάγια ξαπλωμένη θέση, ή ημι-οριζόντια θέση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

Διαχείριση  πόνου του έλκους  

1. Οργάνωση παροχής φροντίδας ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συντονίζεται με τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής πόνου και ότι ελάχιστες διακοπές ακολουθούν. Ορισμός 
προτεραιοτήτων για τη θεραπεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√) 
Στη διαχείριση του πόνου περιλαμβάνεται η εκτέλεση φροντίδας μετά τη χορήγηση της 
φαρμακευτικής αγωγής του πόνου για την ελαχιστοποίηση του και διακοπές που 
προσφέρουν άνεση στο άτομο.  

2. Ενθαρρύνετε τα άτομα να ζητήσουν «διάλειμμα» κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
διαδικασίας που προκαλεί πόνο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Μείωση πόνου έλκους κρατώντας το υπόστρωμα του τραύματος καλυμμένο και υγρό, 
και χρησιμοποιώντας ένα μη προσκολλημένο επίθεμα. (Σημείωση: Σταθερή ξηρή εσχάρα 
δεν είναι συνήθως βρεγμένη). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Επιλέξτε έναν επίδεσμο για πληγές που απαιτεί λιγότερο συχνή αλλαγή και είναι λιγότερο 
πιθανό να προκαλέσει πόνο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√) 
Υδροκολλοειδή, υδρογέλες, αλγινικά, πολυμερείς αφροί μεμβράνης, αφροί και μαλακή 
σιλικόνη επιθέματα τραυμάτων θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα για τη διαχείριση των 
επώδυνων ελκών πίεσης. Ένας επίδεσμος τραύματος που επιτρέπει τη λιγότερο συχνή 
αλλαγή συνιστάται.  

4.1. Όπου υπάρχουν, σκεφτείτε τη χρήση εμποτισμένων με ιποπρουφένη επιδέσμων 
τραυμάτων ως τοπική αναλγητική θεραπεία για τον πόνο του έλκους πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

5. Εξετάστε τη χρήση μη-φαρμακολογικών στρατηγικών διαχείρισης του πόνου για να 
μειώσει τον πόνο που σχετίζεται με έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

6. Χορηγείται αναλγητικό τακτικά, στην κατάλληλη δόση, για τον έλεγχο του χρόνιου πόνου 
μετά την κλίμακα δοσολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

7. Να ενθαρρύνεται η επανατοποθέτηση ως μέσο για τη μείωση του πόνου, αν συνάδει με 
τις επιθυμίες του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Μείωση Διαδικαστικού Πόνου 

1. Χρήση μέτρων επαρκούς ελέγχου του πόνου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
δοσολογιών, πριν από την έναρξη των διαδικασιών φροντίδας του τραύματος. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Εξετάστε τη χρήση τοπικών οπιοειδών (διαμορφίνη ή βενζυδαμίνης 3%) για τη μείωση ή 
εξάλειψη του πόνου έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  
Προσοχή: Τοπική εφαρμογή οπιοειδών μπορεί να σχετίζεται με αυξημένες συστηματικές 
παρενέργειες σε άτομα που παίρνουν συστηματικά οπιοειδή. Τοπική φαγούρα και 
ερεθισμός έχει αναφερθεί, αλλά όχι πιο συχνά από ό, τι όταν ένα ψευδοφάρμακο  
εφαρμόζεται.¹³ Η διαθεσιμότητα αυτών των παρασκευασμάτων μπορεί να ποικίλλει από 
χώρα σε χώρα.  

3. Εξετάστε τη χρήση τοπικών αναισθητικών για τη μείωση ή εξάλειψη του πόνου έλκους 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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Τοπικά αναισθητικά που περιλαμβάνουν ευτηκτικό μίγμα λιδοκαΐνης 
και πριλοκαΐνης (EMLA®, AstraZeneca, Alderley Park, UK), η οποία εφαρμόζεται 
στο  περιοχή γύρω από το τραύμα.  

Διαχείριση Χρόνιου Πόνου  

1. Ανατρέξτε στο άτομο με χρόνιο πόνο που σχετίζεται με έλκος πίεσης στην κατάλληλη 
κλινική πόνου ή / και πόρων πληγών. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√) 
2. Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα  φροντίδας για ανάπτυξη ενός ολιστικού σχεδίου 
για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου του έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√). Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί με είσοδο  μια σειράς από επαγγελματίες 
υγείας (π.χ., οι ειδικοί πόνου, επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και συναφών 
επαγγελματιών υγείας), το άτομο και τους φροντιστές του.  

Εκπαίδευση ατόμων, Οικογένειας και Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας  

1. Εκπαιδεύστε το άτομο, τους φροντιστές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για 
τα αίτια, την αξιολόγηση και τη διαχείριση του πόνου του έλκους πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Εισαγωγή  

Ο καθαρισμός είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην προετοιμασία του τραύματος προς 
επούλωση για να θεραπεύσει με την αφαίρεση αχρηστιών επιφάνειας  και απομεινάρια 
επιθεμάτων και επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της πληγής για αξιολόγηση.  

Συστάσεις  

1. Καθαρίστε το έλκος πίεσης κατά τη στιγμή της κάθε αλλαγής επιδέσμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.1. Καθαρίστε τα περισσότερα έλκη πίεσης με πόσιμο νερό (δηλαδή, νερό κατάλληλο για 
πόση) ή φυσιολογικό αλατούχο ορό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.2. Εξετάστε τη χρήση άσηπτης τεχνικής όταν το άτομο, το τραύμα ή το περιβάλλον 
επούλωσης τραύματος είναι σε κίνδυνο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

1.3. Εξετάστε τη χρήση διαλυμάτων καθαρισμού με επιφανειοδραστικά ή / και 
αντιμικροβιακά για να καθαρίσετε έλκη πίεσης με  συντρίμμια, επιβεβαιωμένη λοίμωξη, 
υποψία λοίμωξης, ή υπάρχουν υπόνοιες για υψηλά επίπεδα βακτηριακού αποικισμού. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.4. Καθαρίστε έλκη πίεσης με σημεία κόλπων / σηράγγων / υπονόμευσης με 
προσοχή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εφαρμόστε διάλυμα καθαρισμού με επαρκή πίεση για να καθαρίσετε την πληγή χωρίς να 
βλάπτετε ιστούς ή να οδηγείτε βακτηρίδια μέσα στο τραύμα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2.1. Περιεκτικά κατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου διαλύματος άρδευσης για τη 
μείωση της διασταυρούμενης μόλυνσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

3. Καθαρίστε περιβάλλον δέρμα. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ: καθαρισμός 

Συστάσεις  

1. Καθαρίστε νεκρωτικούς ιστούς εντός της κοίτης τραύματος ή ακμής των ελκών πίεσης 
όταν αυτό είναι κατάλληλο για την κατάσταση του ατόμου και συνεπές με τους γενικούς 
στόχους της φροντίδας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Προσοχή: Καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν υπάρχει επαρκής αιμάτωση 
στην πληγή (ανατρέξτε στην Σύσταση 9). Νεκρωμένος ιστός είναι ιστός που είναι μη 
βιώσιμος ή νεκρωτικός.  

2. Καθαρίστε το υπόστρωμα του τραύματος, όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη παρουσία ή 
υπόνοια βίο-μεμβράνης.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Όταν ένα τραύμα έχει καθυστερημένη επούλωση (δηλ., τέσσερις εβδομάδες ή 
περισσότερο) και αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις πρότυπες φροντίδες τραύματος ή / και 
αντιμικροβιακή θεραπεία, έχει υψηλό δείκτη υποψίας παρουσίας βίο-μεμβράνης. 

3. Επιλέξτε τη μέθοδο (ους) χειρουργικού καθαρισμού που είναι η πλέον κατάλληλη για το 
άτομο, το υπόστρωμα του τραύματος, και το κλινικό περιβάλλον.  (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Οι πιο κοινές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση νεκρωτικού ιστού ελκών πίεσης 
είναι: • χειρουργική αιχμηρή, • συντηρητική αποκοπή , • αυτολυτική, • ενζυματική, • 
προνυμφών και • μηχανική (συμπεριλαμβανόμενων των υπερήχων και υδροχειρουργική).  

4. Χρησιμοποιήστε μηχανικό, αυτολυτικό, ενζυματικό, και / ή βιολογικές μεθόδους 
χειρουργικού καθαρισμού, όταν δεν υπάρχει επείγουσα κλινική ανάγκη για παροχέτευση ή 
αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Χειρουργικός αιχμηρός καθαρισμός συνιστάται σε παρουσία εκτεταμένης νέκρωσης, 
προώθησης κυτταρίτιδας, τριγμού, διακύμανσης, και / ή σήψης δευτερογενώς που 
σχετίζονται με λοίμωξη έλκους (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

6. Καθαρισμός συντηρητικής αποδέσμευσης και χειρουργικός αιχμηρός καθαρισμός πρέπει 
να πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο, ικανό, εξειδικευμένο και αδειούχο 
επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τα τοπικά νομικά και κανονιστικά καταστατικά.(Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

7. Χρήση αποστειρωμένων εργαλείων για συντηρητική αποδέσμευση  και χειρουργικό 
αιχμηρό καθαρισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

8. Χρήση συντηρητικής αποδέσμευσης  με προσοχή στην παρουσία: • ανεπάρκειας ανοσίας, 
•  μειωμένης αγγειακής παροχής, ή • έλλειψη αντιβακτηριακής κάλυψης σε συστημική 
σήψη (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Σχετικές αντενδείξεις περιλαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία και αιμορραγικές 
διαταραχές.  

9. Ανατρέξτε άτομα με Κατηγορία / στάδιο ΙΙΙ ή IV έλκη πίεσης με υπονόμευση, διάνοιξη 
σηράγγων / κόλπων, και / ή εκτεταμένου νεκρωτικού ιστού που δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα με άλλες μεθόδους καθαρισμού για χειρουργική αξιολόγηση ως 
κατάλληλη για την κατάσταση και τους στόχους της φροντίδας του ατόμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

10. Διαχείριση πόνου που συνδέεται με χειρουργικό καθαρισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  



 

46 
 

11. Εκτελέστε μια ενδελεχή αγγειακή αξιολόγηση πριν από χειρουργικό καθαρισμό 
κατακλίσεων κάτω άκρων για να καθοριστεί εάν η αρτηριακή κατάσταση / παροχή είναι 
επαρκής για να υποστηρίξει την επούλωση του τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)  

12. Μην καθαρίζετε σταθερή, σκληρή, ξηρή εσχάρα σε ισχαιμικά άκρα. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

12.1. Αξιολογείτε σταθερή, σκληρή, ξηρή εσχάρα σε κάθε αλλαγή επιδέσμου τραύματος και 
όπως ενδείκνυται κλινικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Αξιολόγηση έλκους που καλύπτεται με ξηρή, σταθερή εσχάρα πρέπει να πραγματοποιείται 
σε κάθε αλλαγή επιδέσμου και όπως ενδείκνυται κλινικά για να ανιχνεύσει τα πρώτα 
σημάδια οποιασδήποτε ανάπτυξης λοίμωξης. Κλινικές ενδείξεις ότι η ξηρή, σταθερή εσχάρα 
απαιτεί αξιολόγησης και παρέμβασης περιλαμβάνουν σημεία ερυθήματος, ευαισθησία, 
οίδημα, διαπύηση, διακύμανση, τριγμό, και / ή κακοσμία (δηλαδή, σημεία λοίμωξης) στην 
περιοχή γύρω από τον επίδεσμο.  

12.2. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό / αγγειοχειρουργό επειγόντως με την παρουσία των 
παραπάνω συμπτωμάτων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

12.3. Καθαρίστε το έλκος πίεσης επειγόντως με την παρουσία των πιο πάνω συμπτωμάτων 
( δηλαδή , ερύθημα, ευαισθησία, οίδημα, διαπύηση, διακύμανση , τριγμός, και / 
ή κακοσμία). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

13. Εκτελέστε συντηρητικό καθαρισμό σε ένα έλκος πίεσης μέχρις ότου το υπόστρωμα του 
τραύματος είναι απαλλαγμένο από νεκρωμένο ιστό και καλύφθηκε με κοκκιώδη ιστό. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΒΡΑΝΩΝ 

Εισαγωγή  

Τα βακτήρια είναι παρόντα σε όλες τις επιφάνειες του δέρματος. Όταν η κύρια άμυνα που 
παρέχεται από άθικτο δέρμα έχει χαθεί, βακτήρια διαμένουν στην επιφάνεια του 
τραύματος. Τα βακτήρια (με αριθμούς ή μολυσματικότητα σε σχέση με αντίσταση ξενιστή) 
προκαλούν βλάβη στο σώμα και παρουσία λοίμωξης. Λοίμωξη τραύματος μπορεί επίσης να 
συνδέεται μεβίο-μεμβράνες.  

Εξέταση συστήματος  

1. Ακολουθήστε τις τοπικές πολιτικές ελέγχου  λοιμώξεων για την πρόληψη της αυτο-
λοίμωξης και διασταυρούμενης λοίμωξης σε άτομα με έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Εκτίμηση των ατόμων υψηλού κινδύνου με κατακλίσεις  

1. Έχουν υψηλό δείκτη υποψίας  τοπικής λοίμωξης έλκη πίεσης με παρουσία : • έλλειψης 
στοιχείων επούλωσης για δύο εβδομάδες • εύθρυπτου κοκκιώδη ιστού • κακοσμίας • 
αύξηση του πόνου στο έλκος • αύξηση της θερμότητας στους ιστούς γύρω από το έλκος • 
αύξηση της απορροής από την πληγή •  δυσοίωνης αλλαγής στη φύση της παροχέτευσης 
τραύματος (π.χ., νέα εμφάνιση αιματηρής αποχέτευσης, πυώδης παροχέτευση) • 
αυξημένου νεκρωτικού ιστού στο υπόστρωμα του τραύματος και / ή • τσεπών ή γεφύρωσης 
στην κοίτη του τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Η επούλωση των πληγών καθυστερεί και / ή μπορεί να είναι ανώμαλη όταν τα έλκη πίεσης 
έχουν σημαντική βακτηριακή επιβάρυνση και μόλυνση.  

2. Έχετε ένα υψηλό δείκτη υποψίας για την πιθανότητα λοίμωξης σε έλκη πίεσης που: • 
έχουν νεκρωτικό ιστό ή παρουσία ξένου σώματος • έχουν παρουσιαστεί για μεγάλο χρονικό 
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διάστημα • είναι μεγάλα σε μέγεθος και βάθος και / ή • είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί 
επανειλημμένα (π.χ., κοντά στον πρωκτό). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

3. Έχετε ένα υψηλό δείκτη υποψίας για τοπική λοίμωξη τραύματος σε άτομα με: • 
σακχαρώδη διαβήτη, • πρωτεΐνη-θερμίδες υποσιτισμού, • υποξία ή κακή αιμάτωση των 
ιστών, • αυτοάνοση νόσο, ή • ανοσοκαταστολή.(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

4. Έχουν υψηλό δείκτη υποψίας  βίο-μεμβράνης έλκη πίεσης που: • είναι παρόν για 
περισσότερο από 4 εβδομάδες • δεν έχουν συμπτώματα κάποιας θεραπείαςκατά τις 
προηγούμενες 2 εβδομάδες • εμφανίζουν κλινικά σημεία και συμπτώματα φλεγμονής • δεν 
ανταποκρίνονται στην αντιμικροβιακή θεραπεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Διάγνωση λοίμωξης 

1. Θεωρήστε  διάγνωση εξάπλωσης οξείας λοίμωξης αν το έλκος πίεσης έχει τοπική ή / και 
συστημική παρουσία οξείας λοίμωξης, όπως: • ερύθημα που εκτείνεται από την άκρη του 
έλκους • σκλήρυνση • νέος ή  αύξηση του πόνου ή της θερμότητας • πυώδη παροχέτευση 
• αύξηση του μεγέθους • τριγμό, διακύμανση , ή αποχρωματισμό στο δέρμα γύρω • 
πυρετό, κακουχία, διεύρυνση λεμφαδένα ή • σύγχυση / παραλήρημα και ανορεξία 
(ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ενήλικες). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

2. Καθορίστε το βακτηριακό βιολογικό φορτίο του έλκους πίεσης με βιοψία ιστού ή 
ποσοτική τεχνική επιχρίσματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Ελλείψει κλινικών συμπτωμάτων λοίμωξης, η ποσότητα των οργανισμών (μικροβιακό 
φορτίο) πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος δείκτης λοίμωξης της πληγής. Η τυποποιημένη 
χρυσή μέθοδος για  εξέταση μικροβιακού φορτίου είναι ποσοτική καλλιέργεια του 
βιώσιμου ιστού βιοψίας της πληγής.  

2.1. Εξετάστε τη χρήση βιοψίας ιστού και μικροσκοπία για να προσδιοριστεί η παρουσία 
της βίο-μεμβράνης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Εξετάστε  διάγνωση της λοίμωξης έλκους πίεσης εάν τα αποτελέσματα 
καλλιέργειας  δεικνύουν βακτηριακό βιολογικό φορτίο  ≥ 105 CFU / g  ιστού ή / και της 
παρουσίας βήτα αιμολυτικών στρεπτόκοκκων. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Θεραπεία  

1. Βελτιστοποίηση της απόκρισης του ξενιστή από: • την αξιολόγηση της διατροφικής 
κατάστασης και την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων • σταθεροποίηση γλυκαιμικού ελέγχου 
• βελτίωση της αρτηριακής ροής του αίματος ή / και • τη μείωση ανοσοκατασταλτικής 
θεραπεία εάν είναι δυνατόν. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  Πολλοί 
συστημικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ελκών πίεσης. Αν μπορούν να 
βελτιωθούν αυτοί οι ίδιοι παράγοντες, η εγγενής ικανότητα του ατόμου να καταπολεμά τις 
λοιμώξεις μπορεί συνήθως να βελτιωθεί.  

2. Αποτροπή λοίμωξης έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

3. Μειώστε βακτηριακό φορτίο και βίο-μεμβράνη  στο έλκος πίεσης όπως περιγράφονται 
στα τμήματα φροντίδα πληγών: Καθαρισμός και φροντίδα τραυμάτων. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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4. Εξετάστε τη χρήση κατάλληλης αντοχή ιστών, μη-τοξικών τοπικών αντισηπτικών για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα για τον έλεγχο του βακτηριακού βιολογικού φορτίου.  
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προειδοποίηση: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους ιστούς 
ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις¹⁴’¹⁵ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
προτιμώμενο τοπικό αντισηπτικό. Η χρήση του πρέπει να αποφεύγεται τελείως σε 
τραύματα κοιλότητας λόγω του κινδύνου του χειρουργικού εμφυσήματος και εμβολής 
αέρα.¹⁵⁻¹⁷ 

Προσοχή: προϊόντα ιωδίου θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική 
ανεπάρκεια, ιστορικό διαταραχών  θυρεοειδούς ή γνωστές ευαισθησίες στο 
ιώδιο¹⁸’¹⁹.ΥποχλωριώδεςΝάτριο (διάλυμα Dakin) είναι κυτταροτοξικό σε όλες τις 
συγκεντρώσεις και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, σε συγκεντρώσεις όχι 
μεγαλύτερες από 0,025%, για σύντομες περιόδους μόνο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη 
κατάλληλη επιλογή²°⁻²². Υπάρχει κίνδυνος οξέωσης όταν οξικό οξύ χρησιμοποιείται για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω από μεγάλη επιφάνεια περιοχής τραύματος ²³. 
Αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε τραύματα περιλαμβάνουν: • ενώσεις  
ιωδίου (ποβιδόνη ιωδίου και βραδείας αποδέσμευσης Cadexomer ιώδιο), • ενώσεις 
αργύρου (συμπεριλαμβανομένης σουλφαθιαζίδης αργύρου), • πολυεξανίδιου και βεταΐνη 
(ΡΗΜΒ), • χλωρεξιδίνη, • υποχλωριώδες νάτριο, και • οξικό οξύ. 

5. Εξετάστε τη χρήση τοπικών αντισηπτικών, σε συνδυασμό με συντηρητικό καθαρισμό για 
τον έλεγχο και την εξάλειψη υποψίας βίο-μεμβράνης  σε πληγές με καθυστερημένη 
επούλωση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

6. Εξετάστε τη χρήση τοπικών αντισηπτικών για τα έλκη πίεσης που δεν αναμένεται να 
επουλωθούν και έχουν κρίσιμα τοπικώς αποικιστεί / μολυνθεί.(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

7. Εξετάστε τη χρήση σουλφαθιαζίδης αργύρου σε κατακλίσεις που έχουν αποικιστεί σε 
μεγάλο βαθμό ή μολυνθεί μέχρι να επιτευχθεί ο οριστικός καθαρισμός. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Το ασημί μπορεί να έχει τοξικές ιδιότητες, ειδικά σε κερατινοκύτταρα και 
ινοβλάστες. Η έκταση της τοξικότητας δεν περιγράφεται πλήρως. Τα τοπικά προϊόντα 
αργύρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα με ευαισθησίες στον άργυρο, και τα 
προϊόντα σουλφαθιαζίδης δεν συνιστάται για άτομα με ευαισθησίες στο θείο²⁴. 

 8. Εξετάστε τη χρήση μελιού ιατρικής ποιότητας σε κατακλίσεις που έχουν αποικιστεί σε 
μεγάλο βαθμό ή  μολυνθεί μέχρι να επιτευχθεί ο οριστικός καθαρισμός. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Πριν την εφαρμογή επιθέματος μελιού, βεβαιωθείτε ότι το άτομο δεν είναι 
αλλεργικό στο μέλι. Τα άτομα που έχουν αλλεργία στη μέλισσα ή στα τσιμπήματα μέλισσας  
είναι συνήθως σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά ακτινοβολημένα προϊόντα μελιού ²⁵. 

9. Οριοθέτηση της χρήσης τοπικών αντιβιοτικών σε μολυσμένα έλκη πίεσης, εκτός από 
ειδικές περιπτώσεις όπου το όφελος για τον ασθενή είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο των 
παρενεργειών αντιβιοτικού και της αντίστασης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

 Σε γενικές γραμμές, τοπικά αντιβιοτικά δεν συνιστώνται για τη θεραπεία ελκών πίεσης.  

10. Συστηματική χρήση αντιβιοτικών για τα άτομα με κλινικές ενδείξεις συστημικής 
μόλυνσης, όπως θετικές καλλιέργειες αίματος, κυτταρίτιδα, περιτονίτιδα, οστεομυελίτιδα, 
σύνδρομο συστημικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS), ή σήψη. ((Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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Η συνετή χρήση των συστημικών αντιβιοτικών παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς 
εξέταση.  

11. Παροχέτευση τοπικών  αποστημάτων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)   

12. Αξιολογήστε το άτομο για οστεομυελίτιδα εάν είναι παρούσα έκθεση οστών, το οστό 
αισθάνεται τραχύ ή μαλακό, ή το έλκος έχει αποτύχει να θεραπεύσει με προηγούμενη 
θεραπεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Μόνιμη επούλωση του έλκους πίεσης είναι απίθανη μέχρι να ελεγχθεί η οστεομυελίτιδα. 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Γενικές συστάσεις  

1. Επιλέξτε έναν επίδεσμο τραύματος με βάση: • την ικανότητα να κρατήσει την κοίτη 
τραύματος υγρή • την ανάγκη να αντιμετωπίσει βακτηριακό βιολογικό φορτίο • φύση και 
τον όγκο του εξιδρώματος της πληγής • κατάσταση του ιστού στην κοίτη έλκους • 
κατάσταση δέρματος περιμετρικά του τραύματος • το μέγεθος του έλκους, το βάθος και τη 
θέση • παρουσία σήραγγας ή / και υπονόμευσης • τους στόχους του ατόμου με το έλκος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

 2. Προστατέψτε το δέρμα περιμετρικά του τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

3. Αξιολόγηση έλκους πίεσης σε κάθε αλλαγή επιδέσμου τραύματος και  επιβεβαίωση της 
καταλληλότητας της τρέχουσας αγωγής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

4. Ακολουθείστε τις  συστάσεις του κατασκευαστή , ιδίως σε σχέση με τη συχνότητα των 
αλλαγών επιδέσμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Αλλάξτε τον επίδεσμο πληγής, αν περιττώματα διαρρεύσουν από το επίθεμα. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6. Το σχέδιο της φροντίδας θα πρέπει να καθοδηγεί τις συνήθεις φορές φθοράς επιθέματος 
και να περιέχει προσωρινά σχέδια για αλλαγές επιθέματος ανάλογα με τις ανάγκες (για την 
οικογένεια, το άτομο και το προσωπικό), λόγω τους λεκέδες , χαλάρωση , κλπ (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα επιθέματος τραυμάτων αφαιρούνται πλήρως με κάθε 
αλλαγή επιδέσμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Υδροκολλοειδή Επιθέματα  

1. Χρησιμοποιήστε υδροκολλοειδές επίθεμα για καθαρά Κατηγορία / Στάδιο ΙΙ έλκη πίεσης 
σε περιοχές του σώματος όπου δεν θα κυλήσει ή να λιώσει. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε τη χρήση υδροκολλοειδούς επιθέματος για μη μολυνθέντα , ρηχά έλκη πίεσης 
Σταδίου III. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων πλήρωσης κάτω από επιδέσμους υδροκολλοειδών σε 
βαθιά έλκη για να συμπληρώσετε το νεκρό χώρο. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

4. Αφαιρέστε προσεκτικά υδροκολλοειδή επιδέσμους σε εύθραυστο δέρμα για να μειώσετε  
το τραύμα του δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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Επιθέματα Διαφανούς Ταινίας 

1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων ταινίας για αυτολυτικό καθαρισμό, όταν το άτομο δεν είναι 
ανοσοκατεσταλμένο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων ταινίας ως δευτερεύων επίδεσμο για έλκη πίεσης σε 
επεξεργασία με αλγινικά άλατα ή άλλα υλικά πλήρωσης του τραύματος που πιθανόν θα 
παραμείνουν στην κοίτη του έλκους για παρατεταμένη χρονική περίοδο (π.χ., 3 έως 5 
ημέρες). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Αφαιρέστε προσεκτικά επιθέματα ταινίας στο εύθραυστο δέρμα για να μειώσετε το 
τραύμα του δέρματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Μη χρησιμοποιείτε επιδέσμους  ταινίας ως στρώμα διεπαφής με τον ιστό πάνω από 
μέτρια έως βαριά εξιδρωματικά έλκη. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Μη χρησιμοποιείτε επιδέσμους  ταινίας ως  κάλυμμα  πάνω από ενζυματικούς 
παράγοντες αφαίρεσης απονεκρωμένου ιστού, γέλες, ή αλοιφές. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Επιθέματα υδρογέλης  

1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων υδρογέλης σε ρηχά, ελάχιστα εξιδρωματικά έλκη πίεσης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε τη χρήση άμορφου υδρογέλης για έλκη πίεσης που δεν είναι κλινικά μολυσμένα 
και κοκκοποιούνται. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Εξετάστε τη χρήση επιθεμάτων  υδρογέλης για τη θεραπεία της ξηρής κοίτης έλκους. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

4. Εξετάστε τη χρήση επιθεμάτων υδρογέλης  για επώδυνα έλκη πίεσης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων φύλλων υδρογέλης για έλκη πίεσης χωρίς βάθος και 
περίγραμμα ή / και σε περιοχές του σώματος που είναι σε κίνδυνο για πληγή από επίθεμα. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

6. Εξετάστε τη χρήση άμορφου υδρογέλης  για έλκη πίεσης με  βάθος και  περίγραμμα και 
/ ή σε περιοχές του σώματος που βρίσκονται σε κίνδυνο για πληγή από επίθεμα. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Αλγινικά Επιθέματα 

1. Εξετάστε τη χρήση αλγινικών επιθεμάτων για τη θεραπεία  μέτριου και μεγάλου βαθμού 
εξιδρωματικά έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε τη χρήση αλγινικών επιθεμάτων σε κλινικά μολυσμένα έλκη πίεσης, όταν 
υπάρχει κατάλληλη ταυτόχρονη θεραπεία της λοίμωξης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το αλγινικό επίθεμα, άρδευση πρώτα για να διευκολύνει την 
αφαίρεση εάν είναι απαραίτητο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

 4. Εξετάστε επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των αλλαγών επιδέσμου 
πληγών ή αλλαγή του τύπου του επιδέσμου πληγής εάν ο αλγινικός επίδεσμος εξακολουθεί 
να είναι στεγνός κατά την προγραμματισμένη ώρα αλλαγής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  
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 Αφρώδη Επιθέματα 

1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων αφρού επί εξιδρωματικά Κατηγορία / Στάδιο II και ρηχά 
Κατηγορία / στάδιο III έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Αποφεύγετε τη χρήση απομονωμένων μικρών κομματιών  αφρού σε εξιδρωματικά έλκη 
κοιλότητας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

3. Εξετάστε τη χρήση επιθεμάτων  γέλης αφρού  σε έλκη πίεσης με υψηλό ρυθμό εκκρίσεων. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Επιθέματα εμποτισμένα με άργυρο  

1. Εξετάστε τη χρήση επιθεμάτων εμποτισμένων με άργυρο για έλκη πίεσης που έχουν 
κλινικά μολυνθεί ή με μεγάλες αποικίες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

 2. Εξετάστε τη χρήση επιθεμάτων εμποτισμένων με άργυρο για έλκη που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση επιθεμάτων εμποτισμένων με άργυρο. Διακόψτε 
όταν η λοίμωξη τραύματος ελέγχεται. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

Προσοχή: Τα τοπικά προϊόντα αργύρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με 
ευαισθησίες στον άργυρο. Ο άργυρος μπορεί να έχει τοξικές ιδιότητες, ειδικά σε 
κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες. Η έκταση των τοξικών επιδράσεων δεν έχει περιγραφεί 
πλήρως.  

Εμποτισμένα με μέλι επιθέματα 

 1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων εμποτισμένων με μέλι ιατρικής ποιότητας για τη θεραπεία 
των κατηγορίας / Στάδιο II και τα έλκη πίεσης III. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Προσοχή: Πριν την εφαρμογή επιθέματος μελιού, εξασφαλίστε ότι το άτομο δεν είναι 
αλλεργικό στο μέλι. Τα άτομα που έχουν αλλεργία στη μέλισσα ή στα τσιμπήματα μέλισσας  
είναι συνήθως σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά ακτινοβολημένα προϊόντα μελιού ²⁵. 

Cadexomer Ιωδίου  

1. Εξετάστε τη χρήση Cadexomer ιωδίου σε μέτριου έως υψηλού ρυθμού εξιδρώματος  έλκη 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: προϊόντα ιωδίου θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική 
ανεπάρκεια, ιστορικό διαταραχών  θυρεοειδούς ή γνωστές ευαισθησίες στο ιώδιο¹⁸’¹⁹. 
Αυτό δεν συνιστάται για άτομα που παίρνουν λίθιο, ή  έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το 
τοξικότητα του ιωδίου έχει αναφερθεί σε μερικές μελέτες περιπτώσεων, ειδικά σε εκείνα 
τα άτομα με μεγάλες πληγές, στους οποίους τα επιθέματα άλλαζαν πολλές φορές. Ο 
κίνδυνος της συστημικής απορρόφησης αυξάνεται όταν τα προϊόντα ιωδίου 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα, βαθύτερα τραύματα ή για παρατεταμένες περιόδους. 

Επιθέματα Γάζας  

1. Αποφύγετε τη χρήση επιθεμάτων γάζας για τα ανοιχτά έλκη που έχουν καθαριστεί επειδή 
απαιτείται μεγάλη εργασία έναντι του αποτελέσματος, προκαλούν πόνο όταν αφαιρεθούν 
αν είναι ξηρά, και  οδηγούν σε ξήρανση του βιώσιμου ιστού, αν στεγνώσουν. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Να αποφεύγεται η χρήση της υγρής προς ξηρή γάζας.  
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2. Όταν  δεν είναι διαθέσιμες άλλες μορφές επιθεμάτων συγκράτησης υγρασίας, η συνεχώς 
υγρή γάζα είναι προτιμότερη από μια στεγνή γάζα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

3. Χρήση γάζας ως κάλυμμα επιδέσμου για να μειωθεί η εξάτμιση όταν το στρώμα διεπαφής 
με τον ιστό είναι υγρό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

4. Χρησιμοποιήστε χαλαρά υφαντή γάζα για έλκη με υψηλό ρυθμό εκκρίσεων και χρήση 
πυκνής ύφανσης γάζα για ελάχιστα εξιδρωματικά έλκη. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

5. Χαλαρή επίδεση (αντί σφιχτή) ελκών με μεγάλα ελαττώματα ιστού και νεκρού χώρου 
με  γάζα εμποτισμένη χλωριούχο νάτριο  όταν άλλες μορφές επιθεμάτων συγκράτησης  δεν 
είναι διαθέσιμες, για να αποφευχθεί η δημιουργία πίεσης στην κοίτη του τραύματος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

6. Αλλαγή γάζας συσκευασίας αρκετά συχνά για τη διαχείριση των εκκρίσεων. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

7. Χρησιμοποιήστε μια ενιαία γάζα λωρίδα / ρολό για να αναπληρώσετε βαθιά έλκη. Η 
χρήση πολλαπλών επιθεμάτων γάζας, μπορεί να επιτρέψουν σε μέρος να παραμείνει στην 
κοίτη του τραύματος και να χρησιμεύσει ως πηγή μόλυνσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

8. Εξετάστε τη χρήση εμποτισμένων μορφών γάζας για να αποτραπεί η εξάτμιση της 
υγρασίας από συνεχώς υγρές γάζες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Επίδεσμοι σιλικόνης 

1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων σιλικόνης ως ένα στρώμα επαφής τραύματος για την 
προώθηση της ατραυματικής αλλαγής επιδέσμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων σιλικόνης για την πρόληψη  βλάβης ιστού περιμετρικά του 
τραύματος όταν ο ιστός είναι εύθραυστος ή εύθρυπτος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

Επιθέματα με Ουσία Κολλαγόνου  

1. Εξετάστε τη χρήση επιδέσμων κολλαγόνου για μη επουλώμενα Κατηγορία / Στάδιο III και 
IV έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Εισαγωγή: Βιολογικοί επίδεσμοι περιλαμβάνουν υποκατάστατα δέρματος, 
ξενομοσχεύματα, αλλομοσχεύματα ή επιδέσμους κολλαγόνου. 

 Συστάσεις  

1. Λόγω μη επαρκών στοιχείων που να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν τη χρήση 

βιολογικών επιδέσμων για τη θεραπεία των κατακλίσεων, τα βιολογικά επιθέματα δεν 

συνιστάται για χρήση ρουτίνας αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 

Σύστασης =√)  

ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ  

Ανασυνδυασμένος προερχόμενος από αιμοπετάλια αυξητικός παράγοντας  

1. Εξετάστε τη χρήση αυξητικών παραγόντων που προέρχονται από αιμοπετάλια για τη 
θεραπεία της κατηγορίας κατακλίσεων / Στάδιο III και IV που έχουν καθυστερημένη 
επούλωση. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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Άλλοι αυξητικοί παράγοντες 

 1. Λόγω μη επαρκών στοιχείων που να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν την χρήση των 
αυξητικών παραγόντων (εκτός από ανασυνδυασμένο παράγοντα αναπτύξεως που 
προέρχεται από αιμοπετάλια) στη θεραπεία ελκών πίεσης δεν  συνιστάται για καθημερινή 
χρήση αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

BIOΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ  

Εισαγωγή  

Ένας αριθμός  βιοφυσικών παραγόντων έχουν μελετηθεί για τη διαχείριση των 
κατακλίσεων. Όλα παρέχουν κάποια μορφή βιοφυσικής ενέργειας με στόχο την προώθηση 
της επούλωσης. Κοινές μορφές των βιοφυσικών παραγόντων περιλαμβάνουν ενέργεια από 
το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (π.χ., ηλεκτρική διέγερση, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, παλμική 
ενέργεια ραδιοσυχνότητας και φωτοθεραπεία), ακουστική ενέργεια (υψηλής και χαμηλής 
συχνότητας υπερήχων) και μηχανική ενέργεια(π.χ., υποατμοσφαιρική ενέργεια [θεραπεία 
πληγών με αρνητική πίεση, αναρρόφησης], κινητική ενέργεια [υδρομασάζ, παλμική πλύση, 
δόνηση] και ατμοσφαιρική ενέργεια [υπερβαρικό και τοπικό οξυγόνο].  

Ηλεκτρική Διέγερση  

1. Εξετάστε τη χρήση της άμεσης επαφής (χωρητική) ηλεκτρικής διέγερσης για να 
διευκολύνει την επούλωση τραύματος σε απείθαρχα έλκη πίεσης Κατηγορία / Στάδιο II, 
καθώς και κάθε Κατηγορία / Στάδιο III και IV έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Α, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Ηλεκτρομαγνητικοί Παράγοντες  

1. Εξετάστε τη χρήση θεραπείας παλμικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (PEMF) για ανθεκτικά 
Κατηγορία / Στάδιο II έλκη πίεσης καθώς και οποιοδήποτε Κατηγορία / Στάδιο III και IV έλκη 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών 
θεραπειών στην έρευνα συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αναθεώρησης. Οι 
κατασκευαστές των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση ηλεκτρομαγνητικής 
θεραπείας δεν συνιστούν τη χρήση τους σε άτομα με βηματοδότες ή άλλες ηλεκτρικά 
εμφυτεύματα, εγκυμοσύνη ή μεταμόσχευση οργάνου.  

Προσοχή συνιστάται για άτομα με πυρετό, ενεργό αιμορραγία, σπασμούς ή αφυδάτωση²⁶’ 
²⁷. 

Παλμική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων  

1. Εξετάστε τη χρήση PRFE στη θεραπεία των ανθεκτικών Κατηγορία / Στάδιο ΙΙ έλκη πίεσης, 
καθώς και κάθε κατηγορία / Φάση ΙΙΙ και IV έλκη πίεσης (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

 Προσοχή: Δεν αναφέρθηκαν  σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της ηλεκτροθεραπείας στην 
έρευνα  συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αναθεώρησης. Η ηλεκτροθεραπεία 
αντενδείκνυται σε άτομα με ηλεκτρικά εμφυτεύματα (π.χ., βηματοδότες) ή που είναι 
έγκυες. Η ηλεκτροθεραπεία αντενδείκνυται σε τοπικές ανατομικές περιοχές του οφθαλμού, 
των όρχεων και σε κάθε κακοήθεια. Η ηλεκτροθεραπεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή σε άτομα με διαταραγμένη κυκλοφορία ή νεκρωτικούς ιστούς  ²⁸. 

Φωτοθεραπεία: Laser, υπέρυθρο και υπεριώδες  

Θεραπεία υπερύθρων  

1. Λόγω της τρέχουσας ανεπάρκειας αποδεικτικών στοιχείων για να υποστηρίξουν ή να 
αντικρούσουν τη χρήση της υπέρυθρης θεραπείας στη θεραπεία των κατακλίσεων, η 
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υπέρυθρη θεραπεία δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Laser  

1. Λόγω της τρέχουσας ανεπάρκειας αποδεικτικών στοιχείων για να υποστηρίξουν ή να 
αντικρούσουν τη χρήση της θεραπείας με λέιζερ στη θεραπεία των κατακλίσεων, η 
θεραπεία με λέιζερ δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Θεραπεία με Υπεριώδη Ακτινοβολία 

 1. Σκεφτείτε μια βραχυπρόθεσμη εφαρμογή του υπεριώδους φωτός C (UVC) εάν οι 
παραδοσιακές θεραπείες αποτυγχάνουν. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

2. Εξετάστε μια συνεδρία υπεριώδους φωτός ως συμπληρωματική θεραπεία για τη μείωση 
βακτηριακού φορτίου σε βαρέως αποικισμένες κατακλίσεις Κατηγορία / Στάδιο III και IV 
που έχουν καθαριστεί. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Ακουστική ενέργεια (υπέρηχος)  

1. Λόγω τρέχουσας ανεπάρκειας στοιχείων που να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν την 
χρήση ανέπαφων χαμηλής συχνότητας (40 kHz) υπερηχητικών ψεκασμών (NC-LFUS) στη 
θεραπεία των ελκών πίεσης, NC-LFUS δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας  αυτή τη στιγμή. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: ανέπαφη υπερηχητικοί ψεκασμοί χαμηλής συχνότητας δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κοντά σε προσθέσεις, κοντά σε ηλεκτρονικές εμφυτευμένες συσκευές 
(π.χ., καρδιακοί βηματοδότες), πάνω από το κάτω μέρος της πλάτης ή της μήτρας σε έγκυες 
γυναίκες ή σε περιοχές κακοήθειας ή στο πρόσωπο / κεφάλι²⁹. 

2. Εξετάστε χρήση χαμηλής συχνότητας (22,5, 25 ή 35 kHz) υπερήχων για χειρουργικό 
καθαρισμό νεκρωτικού μαλακού ιστού (όχι εσχάρας). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

3. Εξετάστε χρήση της υψηλής συχνότητας (ΜΗζ) υπερήχων ως συμπλήρωμα για την 
θεραπεία των μολυσμένων κατακλίσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

Προσοχή: Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις των υπερήχων αναφέρθηκαν 
στην έρευνα περιλαμβάνεται σε αυτήν την αναθεώρηση. Η χρήση του δεν συνιστάται πάνω 
από ανατομικές περιοχές με εμφυτευμένα υλικά ή συσκευές.  

Θεραπεία Αρνητικής πίεση τραύματος (NPWT) 

1. Εξετάστε NPWT ως ένα πρώιμο ανοσοενισχυτικό για τη θεραπεία των εν τω βάθη, 
Κατηγορία έλκη πίεσης / Φάση ΙΙΙ και IV. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης 
=√)  

Προσοχή: θεραπεία τραύματος με αρνητική πίεση δεν συνιστάται σε ανεπαρκώς 
καθαρισμένες, νεκρωτικές ή με κακοήθειες πληγές όπου τα ζωτικά όργανα εκτίθενται, σε 
πληγές που δεν είναι εξιδρωματικές ή σε άτομα με μη θεραπευμένη διαταραχή 
πηκτικότητας, οστεομυελίτιδα ή τοπική ή συστηματική κλινική λοίμωξη. Προσεκτική χρήση 
από έναν έμπειρο επαγγελματία υγείας συνιστάται για άτομα σε αντιπηκτική αγωγή, σε 
πληγές με ενεργό αιμορραγία ή όταν η πληγή είναι σε άμεση γειτνίαση με μεγάλα αγγεία 
αίματος³⁰.  

2. Απομακρύνετε καταλλήλως νεκρωμένους ιστούς έλκους πίεσης πριν από τη χρήση της 
NPWT. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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θεραπεία πληγών με αρνητική πίεση προορίζεται για χρήση σε έλκη πίεσης χωρίς νεκρωτικό 
ιστό.  

3. Ακολουθήστε ένα ασφαλές σχήμα κατά την εφαρμογή και αφαίρεση του NPWT. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Αξιολόγηση του έλκους πίεσης με κάθε αλλαγή επιδέσμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

Το βέλτιστο διάστημα αλλαγής επιδέσμου δεν είναι καλά εδραιωμένο, και θα πρέπει να 
βασίζεται σε χαρακτηριστικά του ατόμου και στο τραύμα. 

5. Εάν ο πόνος προβλέπεται ή αναφέρεται εξετάστε: • την τοποθέτηση ενός μη 
προσκολλημένου επιθέματος διεπαφής στην κοίτη του τραύματος, κάτω από το επίθεμα • 
μείωση του επιπέδου της πίεσης, και / ή την αλλαγή του τύπου της πίεσης (συνεχή ή 
διαλείπουσα) ή / και • χρησιμοποιώντας μια υγρή πληρωτική γάζα αντί επιθέματος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

6. Εκπαιδεύστε το άτομο και / ή τους οικείους του για την θεραπεία με αρνητική πίεση, όταν 
χρησιμοποιείται στο περιβάλλον της κοινότητας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

Υδροθεραπεία: Whirlpool και παλμική πλύση με και χωρίς αναρρόφηση 

 Whirlpool  

1. Whirlpool δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συνήθη  θεραπεία ελκών πίεσης λόγω 
της πιθανότητας μόλυνσης και την εμφάνιση νεότερων υδροθεραπειών. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Προσοχή: Άτομα με εξαρτώμενο οίδημα κάτω άκρων ή περιφερικής αγγειακής νόσου³¹, 
ανοσοκατασταλμένα άτομα, σε μηχανικό αερισμό και ληθαργικά και άτομα με ακράτεια 
δεν πρέπει ποτέ να βυθίζονται.  

Παλμική πλύση με / χωρίς αναρρόφηση  

1. Θεωρήστε μια συνεδρία παλμικής πλύσης με αναρρόφηση για καθαρισμό του τραύματος 
και αποδόμηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Θεραπεία με Δόνηση 

1. Λόγω της τρέχουσας ανεπάρκειας αποδεικτικών στοιχείων για να υποστηρίξουν ή να 
αντικρούσουν τη χρήση της θεραπείας δόνησης στη θεραπεία των ελκών πίεσης, η 
θεραπεία με δόνηση δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Οξυγόνο για την θεραπεία χρόνιων πληγών  

Θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο (HBOT)  

1. Λόγω τρέχουσας ανεπάρκεια στοιχείων που να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν τη χρήση 
θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο στη θεραπεία των κατακλίσεων, η θεραπεία με 
υπερβαρικό οξυγόνο δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας σε αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Τοπική Θεραπεία οξυγόνου  

1. Λόγω ανεπαρκών στοιχείων που να στηρίζουν ή να αντικρούουν τη χρήση τοπικού 
οξυγόνου στη θεραπεία των ελκών πίεσης, το τοπικό οξυγόνο δεν συνιστάται για χρήση 
ρουτίνας αυτή τη στιγμή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

Εισαγωγή  

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική σύσταση 
για τη χειρουργική αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Δεν αφορά συγκεκριμένες χειρουργικές 
τεχνικές. Οι αποφάσεις αυτές είναι πιο κατάλληλο να λαμβάνονται από έμπειρο χειρουργό 
ο οποίος έχει μια κατανόηση των μοναδικών αναγκών του ατόμου που απαιτούν 
χειρουργική αντιμετώπιση του έλκους πίεσης. 

Προεγχειρητικές Συστάσεις 

1. Αποκτήστε μια χειρουργική διαβούλευση για πιθανή επείγουσα αποδόμηση ή / και 
καθαρισμό εάν το έλκος πίεσης έχει προώθηση κυτταρίτιδας ή είναι ύποπτη πηγή σήψης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Με  παρουσία κλινικών συμπτωμάτων λοίμωξης, ξηρή, σταθερή εσχάρα απαιτεί 
αξιολόγηση, από έναν ιατρό / αγγειοχειρουργό και πιθανών επείγων χειρουργικό αιχμηρό 
καθαρισμό. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: • ερύθημα, • ευαισθησία, • οίδημα, • 
διαπύηση, • διακύμανση, • τριγμό και / ή • κακοσμία.  

2. Αποκτήστε μια χειρουργική διαβούλευση  πιθανό χειρουργικό αιχμηρό καθαρισμό για 
άτομα με υπονόμευση, οδούς διοχέτευσης / κόλπων και / ή εκτεταμένο νεκρωτικό ιστό που 
δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με άλλες μεθόδους καθαρισμού ανάλογα με την 
κατάσταση και τους στόχους της φροντίδας του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

3. Αποκτήστε μια χειρουργική διαβούλευση για πιθανή λειτουργική αποκατάσταση σε 
άτομα με Κατηγορία / σταδίου ΙΙΙ ή IV πίεση έλκη τα οποία δεν κλείνουν με συντηρητική 
αγωγή ανάλογα με τους στόχους φροντίδας του ατόμου και την κατάσταση, ή για τα άτομα 
που επιθυμούν πιο γρήγορο κλείσιμο του έλκους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

3.1. Αξιολογήστε τον κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης για το άτομο. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Επιβεβαιώστε ότι λαμβάνονται υπόψιν οι προτιμήσεις του ατόμου για το τέλος του 
κύκλου ζωής του, αν προβλέπεται χειρουργική επέμβαση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)  

5. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την 
επούλωση χειρουργικών και μακροπρόθεσμα επανάληψη πριν από το χειρουργείο. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

5.1. Αξιολόγηση και προώθηση της ικανότητας του ατόμου να εμμείνει σε ένα 
μετεγχειρητικό σχέδιο διαχείρισης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

5.2. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των φυσικών παραγόντων που μπορούν να βλάψουν 
την επούλωση του χειρουργικού τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

5.3. Προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού για την πρόληψη και θεραπεία των 
κατακλίσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Βέλτιστα, το άτομο θα πρέπει φροντίζεται για πάνω στην επιφάνεια στήριξης αναδιανομή 
πίεση υψηλών προδιαγραφών προ της εγχειρήσεως για να προσδιοριστεί η ανοχή στο είδος 
κρεβατιού (π.χ., δύσπνοια και έλλειψη βαρύτητας).  
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5.4. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συχνά 
βλάπτουν χειρουργική επούλωση των πληγών. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

6. Αξιολόγηση του ατόμου για οστεομυελίτιδα, αν είναι παρούσα έκθεση οστών, το οστό 
αισθάνεται τραχύ ή απαλό, ή το έλκος δεν έχει επουλωθεί με τη σύγχρονη θεραπεία. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6.1. Εκτομή μολυσμένων οστών πριν ή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, εκτός αν η 
συμμετοχή των οστών είναι πολύ εκτεταμένη. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Μόνιμη επούλωση του έλκους πίεσης ή επιτυχημένο χειρουργικό κλείσιμο είναι απίθανο 
μέχρι να ελεγχθεί η οστεομυελίτιδα. 

Διεγχειρητικές Συστάσεις  

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι ασθενείς είναι ακίνητοι, τοποθετημένοι 
σε μια σχετικά σκληρή επιφάνεια, δε μπορούν να αισθανθούν τον πόνο που προκαλείται 
από τις δυνάμεις πιέσεως και διατμήσεως, και δεν είναι σε θέση να αλλάξουν τη θέση τους 
προκειμένου να ανακουφιστεί η πίεση. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης έλκους πίεσης στην ενδο-χειρουργική περίοδο. 

1. Αποκοπή του έλκους, συμπεριλαμβανομένου ανώμαλου δέρματος, κοκκοποίησης και 
νεκρωτικού ιστού, εκτάσεις κόλπων, θυλάκου και εμπλεκόμενου οστού στο μέτρο του 
δυνατού για χειρουργικό κλείσιμο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Σχεδιασμός κρημνών με σύνθετους ιστούς για τη βελτίωση της αντοχής. Όταν είναι 
δυνατόν, επιλέξτε ένα κρημνό που δεν θα παραβιάζει τα γειτονικά εδάφη κρημνού και να 
διατηρεί όλες τις μελλοντικές επιλογές για την κάλυψη με κρημνό. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Χρησιμοποιήστε ένα κρημνό ο οποίος να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος, 
τοποθετώντας τη γραμμή ραφής μακριά από μια περιοχή άμεσης πίεσης. Ελαχιστοποίηση 
των εντάσεων στις τομές κατά τη στιγμή του κλεισίματος. Σκεφτείτε δυνατή λειτουργική 
απώλεια και την αποκατάσταση των αναγκών, ιδιαίτερα σε περιπατητικά άτομα. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

4. Μεταφέρετε το άτομο από το χειρουργικό τραπέζι με την κατάλληλη βοήθεια για να 
αποφευχθεί η διακοπή του κρημνού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Αμέσως μετά το χειρουργείο, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η χειροκίνητη τεχνική 
χειρισμού που περιλαμβάνει τη μετακίνηση ατόμων από τη μία επιφάνεια στην άλλη με το 
τράβηγμα στους γλουτούς και τους γοφούς. Αντ 'αυτού, σηκώστε το άτομο από το τραπέζι 
του χειρουργείου πάνω στο κρεβάτι και όχι συρόμενο ή με τράβηγμα. 

Μετεγχειρητικές Συστάσεις 

1. Επιλέξτε μια επιφάνεια στήριξης υψηλών προδιαγραφών που παρέχει ενισχυμένη 
αναδιανομή πίεση, μείωση διατμήσεως, και  έλεγχο μικροκλίματος για τα άτομα τα οποία 
έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.1. Αποφύγετε μετεγχειρητική μεταφορά του ατόμου πάνω σε μια επιφάνεια στήριξης μη 
υψηλών προδιαγραφών εκτός εάν ενδείκνυται κλινικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

2. Αποφύγετε πίεση, διάτμηση και τριβή, προκειμένου να προστατευθεί η παροχή αίματος 
στον κρημνό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  



 

58 
 

Οι γνώμες των ειδικών σχετικά με τη χρήση των δοχείων ούρησης/αφόδευσης στο κρεβάτι 
για τα άτομα με νέο πυελικό κρημνό διαφέρουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
εξαιρετική προσοχή, καθώς δημιουργούν πίεση επί του κρημνού. 

 2.1.Αξιολογήστε τα συναφή οφέλη και τους κινδύνους πριν από την ανύψωση της κεφαλής 
του κρεβατιού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη 
θεραπεία και διάτμηση του κρημνού και θα πρέπει να γίνεται μόνο με την πλήρη κατανόηση 
των σχετικών κινδύνων και των οφελών.  

2.2. Επανατοποθετήστε το άτομο που χρησιμοποιώντας τη σωστή τεχνική χειρωνακτικού 
χειρισμού και τον εξοπλισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2.3. Ντύστε το άτομο με κατάλληλα ενδύματα για να αποφεύγεται ο τραυματισμός του 
κρημνού κατά τη χρήση σανίδων μεταφοράς. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

3. Παρακολουθείτε τακτικά τα συστήματα αποχέτευσης της πληγής. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Αναφέρετε σημάδια αστοχίας κρημνού στον χειρουργό αμέσως, συμπεριλαμβανομένων: 
• ωχρότητα, • κηλίδες, • διαχωρισμό τομής, • αυξημένη παροχέτευση από την τομή, • 
οίδημα και • μπλε-μοβ ιστό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

5. Πρόληψη κινδύνων  ακινησίας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα προοδευτικής συνεδρίασης, σύμφωνα με τις εντολές του 
χειρουργού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6.1. Τοποθετήστε το άτομο σε μια επιφάνεια στήριξης ανακατανομής της πίεσης, όταν 
κάθεται έξω από το κρεβάτι. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

7. Επιβεβαιώστε την παρουσία υγιεινών επιλογών τρόπου ζωής και ένα υποστηρικτικό 
κοινωνικό δίκτυο πριν από την έξοδο του ατόμου από την εγκατάσταση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√)  

8. Παροχή ή διευκόλυνση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση πρόληψης του έλκους πίεσης 
για το άτομο και τους φροντιστές του πριν από την έξοδο από την εγκατάσταση. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 

ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΑ (ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ) ΑΤΟΜΑ 

Εισαγωγή  

Οι παρακάτω συστάσεις τονίζουν σημαντικά ζητήματα στη φροντίδα των παχύσαρκων 
ατόμων και θα πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με τις συστάσεις στα κύρια τμήματα 
της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.  

Συστάσεις για τον Οργανισμό  

1. Παροχή ασφαλούς, με σεβασμό φροντίδας και αποφυγής τραυματισμών τόσο για το 
άτομο όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

2. Μεγιστοποίηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών 
βαριατρικής διαχείρισης σε ολόκληρο τον οργανισμό που αντιμετωπίζει χειροκίνητες 
τεχνικές χειρισμού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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3. Παροχή επιφάνειας στήριξης αναδιανομής πίεσης και εξοπλισμού κατάλληλου για το 
μέγεθος και το βάρος του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Αξιολόγηση Βαριατρικού Ατόμου 

1. Υπολογίστε το ΔΜΣ και την ταξινόμηση της παχυσαρκίας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Αξιολόγηση όλων των πτυχών του δέρματος τακτικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

2.1. Πρόσβαση επαρκούς βοήθειας για επιθεώρηση πλήρως όλων των επιφανειών του 
δέρματος και πτυχώσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Τα έλκη πίεσης αναπτύσσονται όπου τα οστά προεξέχουν, αλλά μπορεί επίσης να 
προκύψουν από την πίεση του ιστού κατά μήκος των γλουτών και σε άλλες περιοχές 
υψηλής συγκέντρωσης λιπώδους ιστού.  

2.2. Διαφοροποιείστε παρατριμματική δερματίτιδα από την κατηγορία / Στάδιο Ι και II 
κατάκλιση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Ανατρέξτε βαριατρικά άτομα σε ένα διαιτολόγο ή διεπαγγελματική ομάδα διατροφής για 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιολόγησης της διατροφής και διαχείρισης βάρους. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Τα βαριατρικά άτομα μπορεί να υποσιτίζονται παρά την εμφάνιση τους και να μη τρέφονται 
καλά.  

Κρεβάτι επιλογής  

1. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο είναι εφοδιασμένο με ένα στρώμα κατάλληλου μεγέθους και 
προδιαγραφές χωρητικότητας βάρους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

1.1. Χρησιμοποιήστε κρεβάτια που υποστηρίζουν επαρκώς το βάρος του ατόμου. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.2. Ελέγξτε τακτικά για την «επιπέδωση» της επιφάνειας στήριξης. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.3. Βεβαιωθείτε ότι το εμβαδόν επιφάνειας κρεβατιού είναι αρκετά ευρύ ώστε να 
επιτρέπει περιστροφή του ατόμου χωρίς επαφή με τις πλευρικές ράγες του κρεβατιού. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε επιλέγοντας μια επιφάνεια στήριξης με ενισχυμένη ανακατανομή πίεσης, 
μείωση διάτμησης και ελέγχου μικροκλίματος για βαριατρικά άτομα. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Επιλογή εξοπλισμού  

1. Χρησιμοποιήστε αναπηρικές καρέκλες και καρέκλες που είναι μεγάλες και αρκετά 
ισχυρές για να φιλοξενήσουν την περίμετρο και το βάρος του ατόμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.1. Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι ανακατανομής πίεσης σχεδιασμένο για το βαριατρικό 
άτομο σε καθιστική επιφάνεια. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.2 Έλεγχος ρουτίνας για την «επιπέδωση» του μαξιλαριού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  
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2. Ανάλογα με την περίπτωση, παρέχετε βαριατρικούς περιπατητές, γενικά τραπέζια σε 
κρεβάτια, και άλλες συσκευές για να υποστηρίξετε τη συνεχή κινητικότητα και την 
ανεξαρτησία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Αλλαγή θέσης  

1. Αποφύγετε την πίεση στο δέρμα από σωλήνες, άλλες ιατρικές συσκευές και ξένα 
αντικείμενα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Χρήση μαξιλαριών ή άλλων συσκευών  θέσης για να απαλλαγούν οι ιστοί κάλυψης ή 
άλλες μεγάλες πτυχές του δέρματος και να αποτρέπεται η πίεση στο δέρμα-με-δέρμα. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Ελέγξτε το κρεβάτι για ξένα αντικείμενα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Φροντίδα Έλκους Πίεσης  

1. Παροχή επαρκούς διατροφής για την υποστήριξη της επούλωσης. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

Τα βαριατρικά άτομα, παρά το μέγεθός τους, μπορεί να μην έχουν επαρκή θρεπτικά 
συστατικά για να υποστηρίξουν την επούλωση των ελκών πίεσης.  

2. Αξιολόγηση των κατακλίσεων προσεκτικά για σημεία λοίμωξης και καθυστερήσεις στην 
επούλωση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Επισκόπηση υλικών επίδεσης πληγών στενά, ειδικά σε πληγές με μεγάλες κοιλότητες. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

ΒΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 

Εισαγωγή  

Tα άτομα σε κρίσιμη κατάσταση έχουν ιδιαίτερες ανάγκες πρόληψης και θεραπείας του 
έλκους πίεσης και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τις ακόλουθες συστάσεις. Αυτές οι 
συστάσεις προορίζονται να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστίσουν τις γενικές 
συστάσεις που περιγράφονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.  

Επιφάνειες στήριξης  

1. Αξιολογήστε την ανάγκη να αλλάξει η επιφάνεια στήριξης ανακατανομής πίεσης για 
άτομα με κακή τοπική και συστηματική οξυγόνωση και αιμάτωση για τη βελτίωση 
ανακατανομής της πίεσης, μείωση διατμήσεως, και έλεγχο του μικροκλίματος. 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετα βοηθήματα(π.χ., βοήθημα γυρίσματος, επίκρουσης), όπως 
απαιτείται. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Αξιολόγηση της ανάγκης να αλλάξει η επιφάνεια στήριξης για τα άτομα που δεν μπορούν 
να ενεργοποιηθούν για ιατρικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινός ορρο-
φαρυγγικός αεραγωγός, νωτιαία αστάθεια και αιμοδυναμική αστάθεια. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Επανατοποθέτηση  

Υπάρχουν εκτεταμένες οδηγίες για επανατοποθέτηση στην ενότητα Επανατοποθέτηση και 
πρώιμη κινητοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής.  

1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα επανατοποθέτησης, το συντομότερο δυνατόν μετά την 
εισαγωγή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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1.1. Αναθεωρήστε το χρονοδιάγραμμα επανατοποθέτησης ως απάντηση στην αξιολόγηση 
της ανοχής του ατόμου στην επανατοποθέτηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

2. Σκεφτείτε αργή, σταδιακή στροφή ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη 
σταθεροποίηση των αιμοδυναμικής κατάσταση και οξυγόνωσης. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Λίγα άτομα είναι πραγματικά πάρα πολύ ασταθή για να γυρίσουν. Όσον αφορά το πιο αργά 
ή με μικρά βήματα που επιτρέπουν επαρκή χρόνο για τη σταθεροποίηση των ζωτικών 
σημείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το δυνατόν³²’³³.  

3. Εξετάστε πιο συχνές μικρές αλλαγές θέσης που να επιτρέπουν κάποια επαναιμάτωση σε 
άτομα που δεν μπορούν να ανεχθούν συχνές μεγάλες αλλαγές στη θέση σώματος. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Προσοχή: Μικρές μετατοπίσεις δεν αντικαθιστούν την επιλογή μιας πιο κατάλληλης 
επιφάνειας στήριξης αναδιανομής πίεσης όταν χρειάζεται ή στροφή (μεγάλη μετατόπιση 
στη θέση του σώματος) όταν αυτό είναι δυνατόν.  

4. Συνέχιση επανατοποθέτησης ρουτίνας μόλις οι συνθήκες σταθεροποιηθούν. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

Μια δοκιμή επανατοποθέτησης κάθε οκτώ ώρες θα πρέπει να γίνεται για να καθοριστεί εάν 
η συχνή επανατοποθέτηση μπορεί να επανεγκατασταθεί ³².  

5. Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι αφρού κάτω από το πλήρες μήκος της οπίσθιας επιφάνειας 
της κνήμης για να ανυψώσετε τις πτέρνες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

Η πίεση μπορεί να ανακουφιστεί με την ανύψωση του κάτω μέρους του ποδιού και 
γαστροκνημίου από το στρώμα με την τοποθέτηση ενός μαξιλαριού αφρού κάτω από τις 
κνήμες, ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάρτησης πτέρνας που επιπλέει το πέλμα. Τα 
μαξιλάρια που τοποθετούνται κάτω από το πλήρες μήκος των γαστροκνημίων για να 
ανυψώσουν τη πτέρνα μπορεί να είναι κατάλληλα για βραχυπρόθεσμη χρήση σε 
συνεργάσιμα και σε εγρήγορση  άτομα. Το γόνατο θα πρέπει να είναι σε μικρή κάμψη για 
την πρόληψη της απόφραξης της ιγνυακής φλέβα και θα πρέπει να ληφθεί προσοχή για να 
μην τοποθετείτε καμία πίεση στον Αχίλλειο τένοντα.  

Πρηνής Θέση 

1. Αξιολόγηση ατόμων σε κρίσιμη κατάσταση που τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση για 
ενδείξεις κατακλίσεων προσώπου με κάθε περιστροφή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

2. Εκτίμηση άλλων περιοχών του σώματος (δηλαδή, περιοχή  μαστών, γόνατα, δάχτυλα των 
ποδιών, πέος, κλείδες, λαγόνιο ακρολοφία, ηβική σύμφυση ) που μπορεί να είναι σε 
κίνδυνο όταν τα άτομα είναι σε πρηνή θέση με κάθε περιστροφή. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Αποσυμπιέστε τα σημεία πίεσης στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ σε πρηνή θέση. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Πλάγια Θέση 

Άτομα που είναι πολύ ασταθή για να επανατοποθετηθούν συχνά με τη χρήση 
τυποποιημένων επανατοποθετήσεων μπορεί να ανεχθούν πλευρική περιστροφή, η οποία 
παρέχει επίσης την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν το σώμα να ανεχθεί  κίνηση πλευρό σε 
πλευρό.  
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1. Ελαχιστοποίηση διατμητικής παραμόρφωσης όταν χρησιμοποιούνται πλευρικά 
βοηθήματα περιστροφής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Ασφαλίστε το άτομο με μαξιλαράκια ενισχύσεως (παρέχονται από τον κατασκευαστή) για 
την πρόληψη διάτμησης του ιερού οστού όταν η πλευρική περιστροφή επιλέγεται για τα 
άτομα χωρίς υπάρχοντα έλκη πίεσης. Το άτομο πρέπει να ευθυγραμμιστεί σωστά στο 
κέντρο της επιφάνειας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Αξιολόγηση δέρματος συχνά για τραυματισμό διάτμησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Όποτε χρησιμοποιείται πλευρική περιστροφή, υπάρχει ο κίνδυνος για τραυματισμό 
διάτμησης. 

4. Συνεχίστε να επανατοποθετείτε το άτομο κατά τη χρήση πλευρικής περιστροφής. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Πλευρική περιστροφή δεν αντικαθιστά την ανάγκη για επανατοποθέτηση.  

5. Επαν-αξιολογήστε την ανάγκη για εγκάρσια περιστροφή στο πρώτο σημάδι της ζημίας 
ιστού. Αν ενδείκνυται και συνεπώς με τις ιατρικές ανάγκες, αλλάξετε σε ένα σύστημα 
υποστήριξης με βελτιωμένη ανακατανομή πίεσης, μείωση διατμήσεως, και έλεγχο 
μικροκλίματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Πλευρική περιστροφή σε άτομα με έλκη πίεσης  

1. Τοποθετήστε το άτομο μακριά από το έλκος πίεσης όσο το δυνατόν περισσότερο. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Εξετάστε εναλλακτικές μεθόδους αναδιανομής πίεσης (ή αποφυγή κλίνης πλευρικής 
περιστροφής) σε άτομα με έλκη πίεσης ιερού οστού ή γλουτού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Ελέγξτε την έλκος πίεσης και το παρακείμενο δέρμα για τραυματισμό διάτμησης με κάθε 
αλλαγή επιθέματος. Τραυματισμός διάτμησης μπορεί να εμφανίζεται ως επιδείνωση της 
ακμής έλκους, υπονόμευσης, και / ή και αύξησης της φλεγμονής των δέρματος περιμετρικά 
του έλκους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Διαχείριση Διατροφής  

1. Λόγω μη επαρκών στοιχείων που να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν τη χρήση 
των ειδικών πρόσθετων παρεμβάσεων διατροφής σε ασθενείς εντατικής θεραπείας, οι 
ειδικές πρόσθετες παρεμβάσεις διατροφής δεν συνιστάται για χρήση ρουτίνας σε αυτόν τον 
πληθυσμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΙ 

Εισαγωγή  

Συστάσεις σε ειδικούς πληθυσμούς: Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας προορίζονται να 
συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις γενικές συστάσεις που περιγράφονται στην 
παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.  

Σχεδιασμός Αξιολόγησης και Φροντίδας  

1. Εξετάστε τη γνωστική κατάσταση του ατόμου κατά τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης 
αξιολόγησης και την ανάπτυξη ενός σχεδίου πρόληψης ή/ και θεραπείας του έλκους πίεσης 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√). 

1.1. Ενσωματώστε τη γνωστική ικανότητα του ατόμου στην επιλογή ενός εργαλείου 
αξιολόγησης του πόνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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2. Βεβαιωθείτε ότι τα έλκη πίεσης είναι σωστά διαφοροποιημένα από άλλα τραύματα του 
δέρματος, ιδιαίτερα  δερματίτιδας που σχετίζεται με ακράτεια ή σχισίματα του δέρματος. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Το τμήμα Ταξινόμησης και αξιολόγησης των κατακλίσεων και παρακολούθησης της 
θεραπείας της Κατευθυντήριας Γραμμής περιλαμβάνουν συστάσεις για τη διαφοροποίηση 
και την ταξινόμηση.   

3. Θέστε θεραπευτικούς στόχους που να συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους του 
ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3.1. Εμπλέξετε την οικογένεια ή νόμιμο κηδεμόνα κατά τον καθορισμό των στόχων της 
φροντίδας και  επικυρώστε την κατανόηση αυτών των στόχων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

Οι στόχοι της φροντίδας πρέπει να δημιουργηθούν σε συνεργασία με το άτομο και τους 
οικείους του και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τους στόχους της φροντίδας 
των ηλικιωμένων ενηλίκων, ιδίως όσον το τέλος του κύκλου ζωής πλησιάζει.  

4. Εκπαιδεύστε το άτομο και τους οικείους του σχετικά με τις αλλαγές του δέρματος στη 
γήρανση και στο τέλος της ζωής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Φροντίδα δέρματος Ευπαθών Ηλικιωμένων  

1. Προστατέψτε το γηρασμένο δέρμα από τον τραυματισμό του που σχετίζεται με τις 
δυνάμεις πίεσης και διάτμησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν φραγμού για την προστασία γηρασμένου δέρματος από την 
έκθεση σε υπερβολική υγρασία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της βλάβης πίεσης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Επιλέξτε ατραυματικούς επιδέσμους τραύματος για την πρόληψη και τη θεραπεία του 
έλκους πίεσης με σκοπό την περαιτέρω μείωση της ζημίας σε ηλικιωμένους με αδύναμο 
δέρμα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Όταν η κόλλα συνδέσεως με το δέρμα του ατόμου ενός επιδέσμου τραύματος έχει 
μεγαλύτερη αντοχή από την προσκόλληση των κυττάρων εντός του δέρματος, υπάρχει 
κίνδυνος κατά την απομάκρυνση του επιδέσμου τραύματος να διαχωριστούν τα επιδερμικά 
στρώματα, ή διαχωρισμού της επιδερμίδας από το χόριο.  

4. Ανάπτυξη και εφαρμογή ένα εξατομικευμένου προγράμματος διαχείρισης της 
εγκράτειας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Επανατοποθέτηση  

Η επανατοποθέτηση και το τμήμα Πρώιμη Κινητοποίηση σκιαγραφεί γενικές συστάσεις για 
την επανατοποθέτηση που εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για ενήλικες μεγαλύτερης 
ηλικίας. 

 1. Επανατοποθετήστε τακτικά τους μεγαλύτερους ενήλικες που δεν είναι σε θέση να 
επανατοποθετηθούν ανεξάρτητα. (Δύναμη της Απόδειξης = A, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Εξετάστε την κατάσταση του ατόμου και την επιφάνεια στήριξης ανακατανομής της 
πίεσης κατά τη χρήση, όταν η απόφαση για επανατοποθέτηση πρέπει να εφαρμοστεί ως 
στρατηγική πρόληψης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Να είστε προσεκτικοί στην επιλογή θέσης και χρήσης της τεχνικής κατά το χειρισμό όταν 
επανατοποθετείτε τους ηλικιωμένους ενήλικες. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  
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4. Επανατοποθετήστε συχνά το κεφάλι των υπερηλίκων που είναι ναρκωμένοι,  σε μηχανικό 
αερισμό ή ακίνητοι. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Έλκη Πίεσης που σχετίζονται με  Ιατρικές Συσκευές  

1. Εξετάστε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με ιατρικές συσκευές που είναι σε κίνδυνο για 
έλκη πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Βεβαιωθείτε ότι οι ιατρικές συσκευές είναι σωστού μεγέθους και ταιριάζουν κατάλληλα 
για να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης 
=√√)  

 3. Εξετάστε τη χρήση ενός προφυλακτικού επιθέματος για την πρόληψη ελκών πίεσης που 
σχετίζονται με ιατρική συσκευή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

Εισαγωγή  

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι ασθενείς είναι ακίνητοι,  βρίσκονται σε 
μια σχετικά σκληρή επιφάνεια, δεν είναι σε θέση να αισθανθούν τον πόνο που προκαλείται 
από τις δυνάμεις πίεσης και διάτμησης, και δεν μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους, 
προκειμένου να ανακουφίσει την πίεση. 

Συστάσεις  

1. Εξετάστε πρόσθετους παράγοντες κινδύνου ειδικά για τα άτομα που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων: • τη διάρκεια του χρόνου ακινητοποίησης 
πριν την επέμβαση • διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης • αυξημένα υποτασικά 
επεισόδια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης • χαμηλή θερμοκρασία  πυρήνα 
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και • μειωμένη κινητικότητα σε μία ημέρα 
μετά την επέμβαση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Χρησιμοποιήστε μια υψηλών προδιαγραφών επιφάνεια υποστήριξης αντιδραστικής ή 
εναλλασσόμενης πίεση στο χειρουργικό τραπέζι για όλα τα άτομα που προσδιορίζονται ότι 
διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

 Οι Επιπρόσθετες συστάσεις για επιφάνειες στήριξης υψηλών προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης τους, βρέθηκαν στην ενότητα επιφάνειες στήριξης 
της κατευθυντήριας γραμμή.  

3. Τοποθετήστε το άτομο με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης έλκους 
πίεσης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

3.1. Χρησιμοποιήστε πρόσθετες επιφάνειες στήριξης (π.χ. τακάκια προσώπου) για να 
ξεφορτώσετε σημεία πίεσης στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ σε πρηνή θέση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3.2. Μην τοποθετείτε το άτομο απ 'ευθείας σε μια ιατρική συσκευή, εκτός αν δεν μπορεί να 
αποφευχθεί. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Το τμήμα κατευθυντήρια γραμμή για έλκη πίεσης Ιατρικών Συσκευών περιλαμβάνει 
πρόσθετες συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου που συνδέεται με εξωτερικές συσκευές.  

4. Βεβαιωθείτε ότι οι πτέρνες είναι απαλλαγμένες από την πίεση επιφάνειας του 
χειρουργικού τραπεζιού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Ιδανικά, οι πτέρνες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από κάθε πίεση - μια κατάσταση που 
μερικές φορές ονομάζεται «πλωτές πτέρνες».  
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4.1. Χρησιμοποιήστε συσκευές εναιωρήματος πτέρνας που ανεβάζουν και ξεφορτώνουν το 
πέλμα εντελώς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κατανέμει το βάρος του ποδιού κατά μήκος του 
γαστροκνημίου χωρίς τοποθέτηση πίεσης στο αχίλλειο τένοντα. (Δύναμη της Απόδειξης = 
B, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Συστήματα ανάρτησης και πτέρνας είναι προτιμότερα για ακινητοποιημένα άτομα στο 
χειρουργείο.  

5. Τοποθετήστε τα γόνατα σε ελαφρά κάμψη κατά την εκφόρτωση των πτέρνων. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Τοποθέτηση των γονάτων σε ελαφρά κάμψη αποτρέπει συμπίεση ιγνυακής φλέβας και 
μειώνει τον κίνδυνο περιεγχειρητικής DVT.  

6. Εξετάστε το ενδεχόμενο ανακατανομής πίεσης πριν και μετά την επέμβαση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6.1. Τοποθετήστε το άτομο σε μια υψηλών προδιαγραφών επιφάνεια υποστήριξης 
αντιδραστικής ή εναλλασσόμενης πίεσης τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

6.2. Καταγράψετε τη θέση του ατόμου και τις ανατομικές περιοχές που βρίσκονται υπό 
αυξημένη πίεση διασύνδεσης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

6.3. Τοποθετήστε το άτομο σε μια διαφορετική στάση προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά 
από τη στάση που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Εισαγωγή  

Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν παρεμβάσεις προληπτικής και θεραπευτικής αγωγής 
σύμφωνα με τις επιθυμίες του ατόμου, και λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση της 
υγείας. Οι στόχοι της παρηγορητικής φροντίδας τραύματος είναι η άνεση για το άτομο και 
ο περιορισμός των επιπτώσεων της πληγής στην ποιότητα ζωής, χωρίς την εμφανή πρόθεση 
για επούλωση³⁴. 

Αξιολόγηση ασθενούς και  κινδύνου 

1. Συμπληρώστε μια συνολική αξιολόγηση του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)  

1.1. Εξετάστε τη χρήση του Εργαλείου Marie Curie  Αξιολόγησης Κινδύνου, ειδικά για 
ενήλικα άτομα σε παρηγορητική φροντίδα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Το Εργαλείο Marie Curie  Αξιολόγησης Κινδύνου αναπτύχθηκε ειδικά για τον πληθυσμό της 
παρηγορητικής φροντίδας.  

Ανακατανομή πίεσης  

1. Αλλάξτε τη θέση και γυρίστε το άτομο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις 
επιθυμίες του ατόμου, την άνεση και την ανοχή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

Το τμήμα επανατοποθέτηση και Πρώιμη Κινητοποίηση σκιαγραφεί γενικές συστάσεις για 
την επανατοποθέτηση που εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για τα άτομα που 
λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα.  
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1.1. Χορήγηση φαρμάκων 20 έως 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αλλαγή θέσης 
για τα άτομα που βιώνουν έντονο πόνο κατά την κίνηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

1.2. Εξετάστε τις επιλογές του ατόμου στη στροφή, καθώς και αν αυτός / αυτή έχει μια θέση  
άνεσης, αφού επεξηγήσετε το σκεπτικό για στροφή. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

1.3. Εξετάστε την αλλαγή της επιφάνειας υποστήριξης για τη βελτίωση της ανακατανομής 
της πίεσης και της άνεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

1.4. Προσπάθεια να επανατοποθετείται ένα άτομο που λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα 
τουλάχιστον κάθε 4 ώρες σε ένα στρώμα ανακατανομής πίεσης όπως ιξωδοελαστικού 
αφρώδους υλικού, ή κάθε 2 ώρες σε κανονικό στρώμα. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη 
της Σύστασης =√)  

Βλέπε την ενότητα επιφάνειες στήριξης για περισσότερα στοιχεία σε επιφάνειες στήριξης 
και τη χρήση τους στην πρόληψη και θεραπεία των ελκών πίεσης.  

1.5. Καταγράψετε την επανατοποθέτηση, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αποφάσεις αυτές (π.χ., ατομικές επιθυμίες ή ιατρικές ανάγκες). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Διατροφή και Ενυδάτωση  

1. Προσπάθεια να διατηρηθεί η κατάλληλη διατροφή και ενυδάτωση συμβατή με την 
κατάσταση και τις επιθυμίες του ατόμου. Η επαρκής διατροφική υποστήριξη συχνά δεν 
είναι εφικτή, όταν το άτομο δεν είναι σε θέση ή αρνείται να φάει, με βάση ορισμένες 
νοσηρές καταστάσεις. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Προσφορά διατροφικών συμπληρωμάτων πρωτεΐνης όταν η επούλωση του έλκους είναι 
ο στόχος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

Βλέπε ενότητα Διατροφή για την πρόληψη και θεραπεία  Ελκών πίεσης για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με διατροφικές απαιτήσεις για την υποστήριξη της επούλωσης. 

Φροντίδα Έλκους Πίεσης  

Ένα άτομο που λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα, τα συστήματα του σώματος του οποίου 
σβήνουν, συχνά δεν διαθέτει τους φυσιολογικούς  πόρους που απαιτούνται για την πλήρη 
επούλωση του έλκους πίεσης. Ως εκ τούτου, ο στόχος της φροντίδας μπορεί να είναι η 
διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης του έλκους πίεσης αντί η θεραπεία του³⁵. 

1. Θέστε θεραπευτικούς στόχους που συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους του ατόμου, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη αποδοχή από τους οικείους  του ατόμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

1.1. Να αξιολογηθεί η επίδραση του έλκους πίεσης για την ποιότητα της ζωής του ατόμου 
και / τους οικείους του. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.2. Θέστε ως στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, ακόμη και αν το έλκος πίεσης δεν μπορεί 
να επουλωθεί ή η θεραπεία δεν οδηγεί σε κλείσιμο / θεραπεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.3. Εκτιμήστε το άτομο αρχικά και σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή του, και εκ 
νέου αξιολόγηση του προγράμματος φροντίδας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  
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2. Αξιολόγηση της έλκος πίεσης αρχικά και με κάθε αλλαγή επιδέσμου, αλλά τουλάχιστον 
σε εβδομαδιαία βάση (εκτός και αν ο θάνατος είναι άμεσος), και καταγράψετε τα ευρήματα 
σας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

 Ανατρέξτε στην ενότητα κατευθυντήριας γραμμής αξιολόγηση των κατακλίσεων και  
παρακολούθηση της θεραπείας για γενικές συστάσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
έλκους πίεσης.  

2.1. Παρακολουθήστε το έλκος πίεσης, προκειμένου να συνεχίσει να εκπληρώνει τους 
στόχους της άνεσης και μείωσης του πόνου του τραύματος, την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων της πληγής και την ποιότητα των επιπτώσεων στη ζωή, όπως την κακοσμία 
των εκκρίσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Έλεγχος οσμής του τραύματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

3.1. Διαχειριστείτε κακοσμία μέσω τακτικού καθαρισμού του τραύματος, αξιολόγηση και 
διαχείριση της λοίμωξης και χειρουργικό καθαρισμό των νεκρωμένων ιστών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιθυμίες και τους στόχους της φροντίδας του ατόμου.  (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3.2. Εξετάστε χρήση τοπικής μετρονιδαζόλης για να ελέγξετε αποτελεσματικά την οσμή 
έλκους πίεσης που συνδέεται με αναερόβια βακτήρια και λοιμώξεις από πρωτόζωα. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3.3. Εξετάστε τη χρήση του άνθρακα ή επιδέσμων ενεργού άνθρακα για να βοηθήσει τις 
οσμές. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3.4. Εξετάστε χρήση εξωτερικών απορροφητών οσμών ή μασκών οσμής για το δωμάτιο 
(π.χ., με ενεργό άνθρακα, άμμου της γάτας, ξύδι, βανίλια, κόκκους καφέ, αναμμένο κερί, 
και ποτ πουρί). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

4. Διαχείριση της έλκος πίεσης και  παρακείμενης περιοχής σε τακτική βάση, όπως συνάδει 
με τις επιθυμίες του ατόμου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

 Πόνος αξιολόγηση και διαχείριση  

1. Μην υποθεραπεύετε τον πόνο των ατόμων που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

 Δείτε την εκτίμηση του πόνου και του τμήματος διαχείρισης αυτής της κατευθυντήριας 
γραμμής για τις συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση του πόνου που σχετίζονται με έλκος 
πίεσης.  

2. Επιλέξτε έναν επίδεσμο πληγής που απαιτεί λιγότερο συχνή αλλαγή και είναι λιγότερο 
πιθανό να προκαλέσει πόνο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

Αξιολόγηση Των πόρων  

1. Αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών πόρων αρχικά και σε περιόδους ρουτίνας στη συνέχεια 
(ψυχοκοινωνική διαβούλευση, κοινωνική εργασία, κ.λπ.). (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πόρων (π.χ., εξαερισμού, ηλεκτρονικά φίλτρα αέρα, 
κλπ) αρχικά και κατά τη συνήθη χρονικά διαστήματα στη συνέχεια. (Δύναμη της Απόδειξης 
= Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΑΤΟΜΑ  

Εισαγωγή  

Η συστάσεις που περιγράφονται σε άλλα τμήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής 
είναι γενικά κατάλληλες για την πρόληψη και θεραπεία των ελκών πίεσης σε παιδιατρικούς 
πληθυσμούς. Ιδιαίτερη σημασίας για τα παιδιά είναι το τμήμα κατευθυντήρια γραμμή έλκη 
πίεσης σχετιζόμενα με Ιατρικές Συσκευές. Εξαίρεση αποτελεί το κεφάλαιο Διατροφή στην 
πρόληψη και θεραπεία, η οποία παρέχει συστάσεις για την διατροφική πρόσληψη για 
ενηλίκους, με βάση την έρευνα που διεξήχθη σε ενήλικες.  

Αξιολόγηση Κινδύνου Έλκους Πίεσης  

1. Εκτελέστε μια κατάλληλη για την ηλικία αξιολόγηση του κινδύνου που λαμβάνει υπόψη 
τους παράγοντες κινδύνου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για παιδιατρικούς και νεογνικούς 
πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων: • των επιπέδων δραστηριότητας και της 
κινητικότητας, • του δείκτη μάζας σώματος και / ή το βάρους γέννησης, • ωριμότητα του 
δέρματος, • τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία, • θρεπτικούς δείκτες, • 
αιμάτωση και οξυγόνωση, • παρουσία μιας εξωτερικής συσκευής και • τη διάρκεια της 
νοσηλείας. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

1.1. Σκεφτείτε τα παιδιά με ιατρικές συσκευές να είναι σε κίνδυνο για έλκη πίεσης. (Δύναμη 
της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

2. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αξιόπιστο και έγκυρο παιδιατρικό εργαλείο 
αξιολόγησης του κινδύνου έλκους πίεσης για να διευκολύνει μια δομημένη 
αξιολόγηση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

Αξιολόγηση και παρακολούθηση  

1. Εμπλέξετε την οικογένεια ή νόμιμο κηδεμόνα που εμπλέκονται στη φροντίδα του ατόμου 
κατά τον καθορισμό των στόχων της φροντίδας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)   

2. Διεκπαιρεώστε και τεκμηριώστε  αξιολόγηση του δέρματος τουλάχιστον καθημερινά και 
μετά από διαδικασίες με αλλαγές που σχετίζονται με πίεση, τριβή, διάτμηση και υγρασία. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

2.1. Εκτιμήστε το δέρμα στην ινιακή για νεογνά και παιδιά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)    

2.2. Ελέγξτε το δέρμα κάτω και γύρω από ιατρικές συσκευές, τουλάχιστον δύο φορές 
ημερησίως για τα σημάδια ζημίας  πίεσης που ασκούνται επί του περιβάλλοντος ιστού. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

Διατροφική διαχείριση  

Οι συστάσεις της διατροφής στο τμήμα Πρόληψη και Θεραπεία έλκους πίεση 
της  κατευθυντήριας γραμμής έχουν αναπτυχθεί με βάση αποδεικτικά στοιχεία γενικών 
ενηλίκων και δεν είναι κατάλληλες για τα παιδιατρικά άτομα.  

1. Διενεργείστε κατάλληλη για την ηλικία διατροφική αξιολόγηση για νεογνά και παιδιά. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

1.1. Επανεκτιμήστε τακτικά τις διατροφικές απαιτήσεις νεογνών και παιδιών σε κρίσιμη 
κατάσταση που έχουν, ή βρίσκονται σε κίνδυνο, έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)   

Ένας παιδίατρος, διαιτολόγος ή άλλος προσοντούχος επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να 
προβεί σε κατάλληλη για την ηλικία διατροφική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό 
διατροφικών απαιτήσεων για τα νεογνά και τα παιδιά με ή σε κίνδυνο κατακλίσεων.  
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2. Ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου προγράμματος φροντίδας διατροφής για νεογνά και τα 
παιδιά με ή σε κίνδυνο, έλκος πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα νεογνά και τα παιδιά διατηρούν επαρκή ενυδάτωση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

4. Όταν η πρόσληψη από το στόμα είναι ανεπαρκής, θεωρούν ηλικία κατάλληλη 
συμπληρώματα διατροφής για νεογνά και τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο μιας έλκος 
πίεσης και ταυτοποιούνται ότι κινδυνεύουν από υποσιτισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

5. Όταν πρόσληψη από το στόμα είναι ανεπαρκής, σκεφτείτε κατάλληλα για την ηλικία 
συμπληρώματα διατροφής για νεογνά και παιδιά που έχουν ένα προϋπάρχον έλκος πίεσης 
και ταυτοποιούνται ότι κινδυνεύουν από υποσιτισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)   

6. Όταν πρόσληψη από το στόμα είναι ανεπαρκής, σκεφτείτε εντερική ή παρεντερική 
θρεπτική υποστήριξη σε νεογνά και παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο  έλκους πίεσης ή 
έχουν ένα προϋπάρχον έλκος πίεσης και οι οποίοι εντοπίζονται επίσης ότι κινδυνεύουν από 
υποσιτισμό. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Ένας παιδίατρος, παιδιατρικός διαιτολόγος ή άλλος με προσόντα επαγγελματίας υγείας 
πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό κατάλληλου, εξατομικευμένου προγράμματος 
διατροφής, καθώς και την παροχή στους φροντιστές στρατηγικών για την προώθηση της 
διατροφικής πρόσληψης³⁶.  

Επιλογή των επιφανειών στήριξης  

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη για την ηλικία, υψηλών προδιαγραφών επιφάνεια στήριξης για 
τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατακλίσεων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)    

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης μια επιφάνειας στήριξης σχεδιασμένης 
για ένα μεμονωμένο ενήλικα για την πρόληψη ελκών πίεσης στον παιδιατρικό πληθυσμό 
δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά. Όταν επιλέγετε μια επιφάνεια στήριξης αναδιανομής 
πίεσης για παιδιά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οστεώδης προεξοχές ότι 
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.  

1.1. Επιλέξτε μια υψηλών προδιαγραφών επιφάνεια στήριξης για πρόωρα βρέφη και  
μικρότερα παιδιά για την πρόληψη ελκών πίεσης ινιακής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του ατόμου, το βάρος και η ηλικία είναι συνεπείς με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή όταν διατίθεται ένα κρεβάτι χαμηλής απώλειας αέρα ή 
εναλλασσόμενης πίεσης επιφάνειας στήριξης σε ένα παιδιατρικό περιστατικό. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Η σύσταση αυτή βασίζεται σε γνωμοδότηση. Η σύσταση βάρος του κατασκευαστή για 
κρεβάτια χαμηλής απώλειας αέρα θα πρέπει να ακολουθείται. Η επανατοποθέτηση του 
τμήματος Επανατοποθέτηση και Πρώιμη Κινητοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής 
σκιαγραφεί γενικές συστάσεις σχετικά με τη συχνότητα και τις αρχές για επανατοποθέτηση 
για την πρόληψη και τη θεραπεία των ελκών πίεσης. Επιπλέον, οι ακόλουθες συστάσεις θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα παιδιατρικά άτομα.  

1. Βεβαιωθείτε ότι οι πτέρνες είναι απαλλαγμένες από την επιφάνεια του κρεβατιού. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Επανατοποθετείτε συχνά το κεφάλι των νεογνών και βρεφών όταν είναι ναρκωμένα και 
να αερίζονται μηχανικά. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ  

Εισαγωγή  

Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε άλλα τμήματα της κατευθυντήριας γραμμής είναι 
γενικά κατάλληλες για άτομα με τραυματισμό νωτιαίου μυελού (ΤΝΜ). Αυτός ο 
πληθυσμός-ειδικό τμήμα της κατευθυντήριας γραμμής περιλαμβάνει ειδικές συστάσεις 
που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.  

Πρόληψη κατακλίσεων κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης φροντίδας  

1. Μεταφορά του ατόμου από μια σανίδα / ταμπλό νωτιαίου, το συντομότερο δυνατό μετά 
την εισαγωγή σε μονάδα εντατικής φροντίδας σε συνεργασία με ένα εξειδικευμένο 
επαγγελματία υγείας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Αντικατάσταση αυχενικού κολάρου οξείας φροντίδας με άκαμπτο περιλαίμιο το 
συντομότερο δυνατόν σε συνεννόηση με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Η Ενότητα Καθιστικές Επιφάνειες στήριξης της κατευθυντήριας γραμμής σκιαγραφεί 
ολοκληρωμένη πρόταση για επιφάνειες στήριξης αναδιανομής πίεσης για το κρεβάτι και 
καρέκλα τόσο για την πρόληψη κατακλίσεων όσο και για την προώθηση της επούλωσης 
τους. Η πλειοψηφία αυτών των συστάσεων είναι επίσης κατάλληλη για άτομα με ΤΝΜ. Οι 
παρακάτω συστάσεις είναι αυτές που είναι ειδικής σημασίας για τα άτομα με κάκωση 
νωτιαίου μυελού.  

1. Προσαρμόστε την επιλογή και την περιοδική επαναξιολόγηση μιας αναπηρικής καρέκλας 
/ επιφάνειας στήριξης καθισμάτων και σχετικό εξοπλισμό για τη στάση του σώματος και την 
αναδιανομή πίεσης με υπόψη: • το μέγεθος του σώματος και τη διαμόρφωση • τις 
συνέπειες της στάσης του σώματος και παραμόρφωση στην κατανομή πίεσης και • την 
κινητικότητα και τις ανάγκες του τρόπου ζωής. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

1.1. Ανατρέξτε άτομα σε έναν επαγγελματία καθίσματα για αξιολόγηση. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

2. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι ανακατανομής πίεσης που: • παρέχει περίγραμμα, ομοιόμορφη 
κατανομή της πίεσης, υψηλή εμβάπτιση ή εκφόρτωση • προωθεί την κατάλληλη στάση του 
σώματος και τη σταθερότητα • επιτρέπει την εναλλαγή του αέρα για την ελαχιστοποίηση 
της θερμοκρασίας και της υγρασίας στη διεπαφή γλουτού και • έχει ένα εκτατό κάλυμμα 
που ταιριάζει χαλαρά στην άνω επιφάνεια μαξιλαριού και είναι ικανή να συμμορφώνεται 
με τις καμπύλες του σώματος (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

3. Αξιολόγηση άλλων επιφανειών καθισμάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως από το 
άτομο και ελαχιστοποίηση του κινδύνου που μπορεί να θέσει στο δέρμα. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

Πρόσθετες Συστάσεις επιφάνειας στήριξης για άτομα με υπάρχον έλκος πίεσης  

1. Κάθισμα ατόμων με έλκη πίεσης σε μια επιφάνεια υποστήριξης καθίσματος που παρέχει 
περίγραμμα, ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης, και υψηλή εμβάπτιση ή εκφόρτωση. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Χρήση εναλλασσόμενης πίεσης συσκευών καθίσματος με σύνεση για τα άτομα με τα 
υπάρχοντα έλκη πίεσης. Ζυγίζονται τα οφέλη της εκ-φόρτωσης έναντι της πιθανότητας για 
διάτμηση με βάση την κατασκευή και λειτουργία του μαξιλαριού. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   
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Επανατοποθέτηση και Κινητικότητα  

Το τμήμα Επανατοποθέτηση και Πρώιμη κινητοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής 
σκιαγραφεί ολοκληρωμένες συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση των ατόμων τόσο για την 
πρόληψη κατακλίσεων όσο και την προώθηση της επούλωσης τους. Η πλειοψηφία αυτών 
των συστάσεων είναι επίσης κατάλληλη για άτομα με ΚΝΜ. Οι παρακάτω συστάσεις είναι 
αυτές που είναι ειδικής σημασίας για τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού. 

1. Διατηρήστε σωστή τοποθέτηση και ορθοστατικό έλεγχο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)    

1.1. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κλίση του καθίσματος για να αποτρέψει την ολίσθηση 
προς τα εμπρός στην αναπηρική πολυθρόνα / καρέκλα, και προσαρμόστε τα υποπόδια και 
μπράτσα για να διατηρηθεί η σωστή στάση του σώματος για την αναδιανομή πίεσης. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

1.2. Αποφύγετε τη χρήση ανύψωσης των ποδιών εάν το άτομο έχει ανεπαρκές μήκος 
ιγνυακών τενόντων. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√).  

Αν το μήκος είναι ανεπαρκές και χρησιμοποιείται ανύψωση ποδιού, η πύελος θα  τραβηχτεί 
σε μια καθιστή στάση ιερού οστού, προκαλώντας αυξημένη πίεση στον κόκκυγα ή / και ιερό 
οστό.   

2. Χρήση καθισμάτων μεταβλητής θέσης (κλίσης, παγιοποίησης, και όρθια) χειροκίνητες ή 
με ισχύ αναπηρικές καρέκλες για την αναδιανομή φορτίου από την επιφάνεια του 
καθίσματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

2.1. Γείρετε το αναπηρικό καροτσάκι πριν την ανάκλιση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√)   

3. Ενθαρρύνετε το άτομο να επανατοποθετείται τακτικά, στο κρεβάτι και στην καρέκλα. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

3.1. Παροχή κατάλληλων βοηθητικών συσκευών για την προώθηση κινητικότητας στο 
κρεβάτι και στην καρέκλα. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης  

4. Καθιέρωση χρονοδιαγραμμάτων εκτόνωσης της πίεσης που ορίζουν τη συχνότητα και  
διάρκεια των μετατοπίσεων βάρους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

4.1. Διδάξτε τα άτομα να κάνουν «ανύψωση ανακούφισης πίεσης» ή άλλους ελιγμούς 
εκτόνωσης της πίεσης ανάλογα με την περίπτωση. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)    

4.2. Προσδιορίστε αποτελεσματικές μεθόδους εκτόνωσης της πίεσης και εκπαίδευσης των 
ατόμων στην απόδοση των μεθόδων σύμφωνα με την ικανότητα του ατόμου. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

Πρόσθετες συστάσεις αλλαγής θέσης για άτομα με υφιστάμενες κατακλίσεις  

1. Ζυγίστε τους κινδύνους και τα οφέλη της υποστηριζόμενης καθιστικής θέσης σε σχέση με 
τη ξεκούραση στο κρεβάτι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

1.1. Εξετάστε τις περιόδους ανάπαυσης στο κρεβάτι για να προωθήσει επούλωση του 
έλκους ισχίου και ιερού οστού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   
Ιδανικά, ισχιακά έλκη πρέπει θεραπεύονται σε ένα περιβάλλον όπου τα έλκη είναι 
απαλλαγμένα από πίεση και άλλες μηχανικές καταπονήσεις.  
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1.2. Αναπτύξτε ένα χρονοδιάγραμμα για σταδιακή συνεδρίαση, σύμφωνα με την ανοχή του 
ατόμου και την απάντηση του έλκους πίεσης σε συνδυασμό με έναν επαγγελματία 
καθίσματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης=√)  

2. Αποφύγετε να κάθεται ένα άτομο με ισχιακό έλκος σε πλήρως όρθια στάση στην καρέκλα 
ή το κρεβάτι. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

Τα ισχία φέρουν έντονη πίεση όταν το άτομο κάθεται.  

Ηλεκτρική διέγερση για την Πρόληψη Ελκών Πίεσης  

Υπάρχουν αναδυόμενες αποδείξεις ότι η ηλεκτρική διέγερση προκαλεί διαλείπουσες 
τετανικές συσπάσεις των μυών και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης σε μέρη 
του σώματος που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδιαίτερα σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.  

1. Εξετάστε τη χρήση της ηλεκτρικής διέγερσης για ανατομικές περιοχές που διατρέχουν 
κίνδυνο ανάπτυξης έλκους πίεσης σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)  

Συμπληρωματικά με τις πιο κάτω συστάσεις, η ενότητα καταναλωτές ασθενείς και 
φροντιστές της κατευθυντήριας γραμμής παρέχει πρόσθετες συστάσεις ειδικά για τα άτομα 
με κάκωση νωτιαίου μυελού.  

1. Προώθηση και διευκόλυνση της αυτο-διαχείρισης για τα άτομα με κάκωση νωτιαίου 
μυελού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

2. Δώστε στα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού και τους φροντιστές τους, μια δομημένη 
και συνεχή εκπαίδευση για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων σε επίπεδο 
κατάλληλο για το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εισαγωγή  

Οι συστάσεις σε αυτή την ενότητα κατευθύνονται σε δράσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν σε επίπεδο οργάνωσης ή επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εισαγωγή και η τήρηση των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών που 
περιγράφουν βέλτιστες στρατηγικές για την πρόληψη και τη θεραπεία ελκών πίεσης. 
Συστάσεις  

1. Αξιολόγηση  εμποδίων και διαμεσολαβητών για την εφαρμογή της κατευθυντήριας 
γραμμής σε επαγγελματικό και οργανωτικό επίπεδο πριν από την εφαρμογή μιας 
πρωτοβουλίας πρόληψης έλκους πίεσης εντός του οργανισμού. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

1.1. Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις στάσεις του επαγγελματικού προσωπικού με τακτική 
χρήση επικυρωμένων εργαλείων αξιολόγησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)  

Εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής: το τμήμα Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας  της 
κατευθυντήριας γραμμής παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με την κατάρτιση και 
την εκπαίδευση.  

1.2. Σε οργανωτικό επίπεδο, αξιολογεί τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τα πρότυπα για 
τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  
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1.3. Σε οργανωτικό επίπεδο, επανεξετάζει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στις 
επιφάνειες υποστήριξης και τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τις δημόσιες συμβάσεις που 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβαση για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, ή με ένα 
προϋπάρχον έλκος πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)  

1.4. Σε οργανωτικό επίπεδο, επανεξετάζει και επιλέγει ιατρικές συσκευές διαθέσιμες στην 
εγκατάσταση με βάση την ικανότητά των συσκευών για να επάγουν το λιγότερο βαθμό 
βλάβης από τις δυνάμεις της πίεσης ή / και διάτμησης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη 
της Σύστασης =√√)   

1.5. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προσωπικού (ώρες π.χ. νοσηλευτική φροντίδα, 
τα προσόντα του προσωπικού) και της συνοχής του προσωπικού σε οργανωτικό επίπεδο. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

2. Διεξαγωγή τακτικής αξιολόγησης της οργανωτικής απόδοσης στην πρόληψη του έλκους 
πίεσης και τη θεραπεία και παροχή των πληροφοριών αυτών ως ανατροφοδότηση στους 
ενδιαφερόμενους φορείς. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

2.1. Χρήση κατάλληλων δεικτών ποιότητας για την παρακολούθηση, την πρόληψη του 
έλκους πίεσης και τη θεραπεία. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

 Εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής: το τμήμα Δείκτες Ποιότητας της παρούσας 
κατευθυντήριας γραμμής δίνει λεπτομερώς μια σειρά δεικτών ποιότητας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της οργανωτικής απόδοσης.  

2.2. Διεξαγωγή τακτικής παρακολούθησης των ποσοστών έλκους πίεσης που αποκτήθηκαν 
στην εγκατάσταση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την πρόληψη και τη θεραπεία του 
έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

2.3. Καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβολή εκθέσεων και την 
παρακολούθηση επικράτησης ελκών πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)    

2.4. Τακτική ενημέρωση μελών του προσωπικού, ασθενών και των φροντιστών για τα 
ποσοστά ελκών πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

3. Αναπτύξτε μια δομημένη, προσαρμοσμένη και πολύπλευρη προσέγγιση για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια και να ενισχύσει τους διαμεσολαβητές για την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

3.1. Εξετάστε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας σε επαγγελματικό επίπεδο με 
την εισαγωγή: • προσαρμοσμένης εκπαίδευσης του προσωπικού • πρότυπα ή ορισμένοι 
«πρωταθλητές», φροντίδας πληγών • προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας που ηγούνται 
από νοσηλευτές και • υποδείξεις πρόληψης έλκους πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)   

3.2. Εξετάστε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας σε οργανωτικό επίπεδο με την 
εισαγωγή: • μιας εκστρατεία ευαισθητοποίησης, • τυποποιημένη τεκμηρίωση, • 
τυποποιημένα σχήματα επανατοποθέτησης (όπου θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
του ατόμου), • διεπιστημονικές συναντήσεις και • επί τόπου διαβουλεύσεις. (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

 Η υποστήριξη σε επίπεδο Οργανισμού αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμμάτων 
πρόληψης του έλκους πίεσης.  

4. Εξετάστε την ανάπτυξη ενός μηχανογραφικού αλγόριθμου για να βοηθήσει τους 
κλινικούς στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και εξοπλισμού φροντίδας για τη 
θεραπεία των ελκών πίεσης.  (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συστάσεις  

1. Αξιολόγηση των γνώσεων και των στάσεων του επαγγελματικού προσωπικού τακτικά 
χρησιμοποιώντας αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία αξιολόγησης κατάλληλα για το κλινικό 
περιβάλλον. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

2. Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρόληψη και τη θεραπεία ελκών πίεσης 
σε οργανωτικό επίπεδο. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

3. Παροχή τακτικής τεκμηριωμένης εκπαίδευσης στην πρόληψη και τη θεραπεία ελκών 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

3.1. Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

4. Κατάρτιση που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και 
απαιτήσεις του οργανισμού σχετικά με την πρόληψη  ελκών πίεσης και τη θεραπεία τόσο 
για τις ανάγκες των μελών της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης , καθώς και την οργάνωση. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

5. Χρησιμοποιήστε διαδραστική και καινοτόμο μάθηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης  ελκών πίεσης και θεραπείας (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

6. Εξετάστε ενσωματώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 
πρόληψη και  θεραπεία του έλκους πίεσης / κατάρτισης: • αιτιολογία και παράγοντες 
κινδύνου για έλκη πίεσης • ταξινόμηση των κατακλίσεων• διαφορική διάγνωση • 
αξιολόγηση του κινδύνου • Αξιολόγηση του δέρματος• τεκμηρίωση της αξιολόγησης του 
κινδύνου και σχέδιο προληπτικής φροντίδας • επιλογή και  χρήση των επιφανειών στήριξης 
αναδιανομής πίεσης • επανατοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων χειρωνακτικής 
διακίνησης και χρήσης του εξοπλισμού • διατροφή • σημασία 
μιας διεπαγγελματικής προσέγγισης και •  εκπαίδευση του ατόμου και άτυπων φροντιστών 
του. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενημερώνεται από τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές που 
βασίζονται σε στοιχεία.  

6.1. Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το πώς να διεξαγάγουν μια ακριβή 
και αξιόπιστη εκτίμηση του κινδύνου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

6.2. Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες υγείας για τη χρήση του Διεθνούς Συστήματος 
Ταξινόμησης έλκους πίεσης NPUAP / EPUAP. (Δύναμη της Απόδειξης = Β, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)   

6.3. Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες  υγείας στη διαφοροποίηση ελκών πίεσης από τους 
άλλους τύπους πληγών. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  

Εισαγωγή  

Μια απλοποιημένη εκδοχή του άρθρου αυτού, γραμμένο στα βασικά αγγλικά, είναι 
διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της κατευθυντήριας γραμμής (http ://Www. 
internationalguideline.com) για χρήση ως πόρος εκπαίδευσης των καταναλωτών ασθενών.  

Συστάσεις για άτομα με ή σε υψηλό κίνδυνο  κατακλίσεων  
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1. Ενημέρωση για τα έλκη πίεσης και την πρόληψή τους, ως μέρος της συνήθους φροντίδας 
σας (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

1.1 Ζητήστε πληροφορίες από την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας για την 
αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών πρόληψης και τη θεραπείας του έλκους πίεσης σας. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

1.2 Διαβάστε το έντυπο υλικό και τη χρήση υλικού ηλεκτρονικής μάθησης για να βελτιώσετε 
τις γνώσεις σας για τα έλκη πίεσης και την πρόληψη τους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√)  

Συνιστάται στους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν πηγές για τις τρέχουσες πληροφορίες 
σχετικά με τα έλκη πίεσης και την πρόληψη τους.  

1.3 Χρήση διαδικτύου. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

2. Συνεργασία με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης προς ανάπτυξη εξατομικευμένου 
προγράμματος πρόληψης και διαχείρισης του έλκους πίεσης σας. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

2.1. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πώς να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν 
τα έλκη πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την τοποθέτηση στο κρεβάτι 
και καρέκλα, επιφάνειες στήριξης, δραστηριότητα και  διατροφή. (Δύναμη της Απόδειξης = 
Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

2.2. Συνεργαστείτε με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας για τη δημιουργία ενός 
προγράμματος ανακατανομής πίεσης συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και της 
διάρκειας των μετατοπίσεων βάρους, χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτόνωσης της πίεσης 
που είναι σύμφωνες με την ικανότητά σας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√√)  

Χρήση «ανυψώσεων εκτόνωσης της πίεσης ή άλλων ελιγμών ανακούφισης ή αναδιανομής 
πίεσης ανάλογα με την περίπτωση.  

2.3. Χρησιμοποιήστε μεταβλητά καθίσματα θέσης (κλίσης, παγιοποίησης, και όρθιας κλίση) 
σε χειροκίνητη ή με ισχύ αναπηρικές καρέκλες για την αναδιανομή φορτίου από την 
επιφάνεια του καθίσματος. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

2.4. Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια κρεβατιού και καρέκλας που είναι συμβατό με τη 
ρύθμιση φροντίδα σας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)    

2.5. Αξιολογήστε την λειτουργικότητα των επιφανειών υποστήριξης σας καθημερινά. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

2.6. Εξετάστε τη συνολική κατάσταση της υγείας σας και πώς η πρόληψη και θεραπεία των 
κατακλίσεων συμβάλλουν σε αυτήν (π.χ. δραστηριότητα και  κινητικότητα,  διατροφή και 
άλλες ασθένειες ή τραυματισμοί που επηρεάζουν τη συνολική ευημερία σας). (Δύναμη της 
Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

3. Προσδιορίστε τις ανησυχίες που έχετε σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσετε το έλκος 
πίεσης(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)    

3.1. Σκεφτείτε ότι αφορά όλες τις πτυχές της ευεξίας (σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και 
πνευματική) και της αλληλεπίδρασής τους. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της 
Σύστασης =√)   

3.2. Προσδιορίστε αν υπάρχουν κενά στις γνώσεις ή / και την ικανότητα να αντιμετωπίσετε 
τις ανησυχίες σας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   
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3.3. Κινητοποίηση πόρων (επαγγελματίες υγείας, οικογένεια, ομάδες υποστήριξης, και 
κοινοτικούς πόρους) για να βελτιώσετε την ικανότητά σας να αντιμετωπίσετε το έλκος 
πίεσης. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√)   

Πρόσθετες συστάσεις για άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού  

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε γνώση της πρόληψης του έλκους πίεσης και αυτο-φροντίδας. 
(Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

2. Σκεφτείτε αναζητούν ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης για να αυξήσουν τις γνώσεις έλκος 
πίεσης σας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, Δύναμη της Σύστασης =√√)   

3. Ενισχύστε τον εαυτό σας με γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου έλκους πίεσης 
και την πρόληψη, πώς να αλλάξετε το περιβάλλον του σπιτιού σας για τη φροντίδα και τον 
τρόπο πρόσβασης σε φροντίδα μέσω του συστήματος υγείας. (Δύναμη της Απόδειξης = Γ, 
Δύναμη της Σύστασης =√√)   
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 

Εισαγωγή  

Οι δείκτες ποιότητας που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα της κατευθυντήριας γραμμής 

έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να εφαρμόσουν 

και να παρακολουθήσουν τις στρατηγικές που συνιστώνται σε αυτή την κλινική 

κατευθυντήρια γραμμή. Οι δείκτες ποιότητας έχουν αναπτυχθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις συστάσεις και τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή την 

κλινική κατευθυντήρια γραμμή. Ειδικές οδηγίες για τους ελέγχους βελτίωσης της 

ποιότητας παρέχονται στην Κλινική Πρακτική Κατευθυντήρια Γραμμή 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1.1. Ο οργανισμός έχει 

πολιτική/πρωτόκολλο 

πρόληψης και θεραπείας 

κατακλίσεων το οποίο 

αντανακλά στην 

βέλτιστη πρακτική η 

οποία η οποία 

περιγράφεται σε αυτήν 

την κατευθυντήρια 

οδηγία. 

1.2. Οι επαγγελματίες 

Υγείας λαμβάνουν συχνά 

εκπαίδευση στην 

πρόληψη και θεραπεία 

κατακλίσεων. 

1.3. Η παρούσα 

πληροφορία πρόληψης 

και θεραπείας 

κατακλίσεων είναι 

διαθέσιμη για τους 

ασθενείς και αυτούς που 

τους φροντίζουν στη 

γλώσσα τους.  

1.4. Το πρωτόκολλο 

πρόληψης και θεραπείας 

κατακλίσεων του 

οργανισμού 

αντικατοπτρίζει την 

αντιμετώπιση στην 

παροχή, την κατανομή 

και τη χρήση επιφανειών 

στήριξης και 

ανακατανομής πίεσης. 

2.1 Κάθε άτομο αξιολογείται για τον 

κίνδυνο  έλκους πίεσης εντός οκτώ 

ωρών μετά την εισαγωγή (δηλ. με την 

πρώτη επαφή με έναν επαγγελματία 

υγείας ή την πρώτη επίσκεψη στην 

κοινότητα) και η αξιολόγηση 

τεκμηριώνεται στο ιατρικό αρχείο.  

2.2Κάθε άτομο έλαβε ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση δέρματος εντός οκτώ 

ωρών μετά την εισαγωγή (δηλαδή, 

πρώτη επαφή με έναν επαγγελματία 

υγείας ή κατά την πρώτη επίσκεψη 

στην κοινότητα) και η αξιολόγηση 

τεκμηριώνεται στο ιατρικό αρχείο. 

2.3 Ένα σχέδιο εξατομικευμένης 

πρόληψης του έλκους πίεσης 

τεκμηριώνεται και εφαρμόζεται για 

κάθε άτομο που κινδυνεύει ή 

παρουσιάζει έλκη πίεσης.  

2.4 Μια αξιολόγηση του ατόμου 

τεκμηριώνεται για άτομα με έλκος 

πίεσης.  

2.5 Τα έλκη πίεσης αξιολογούνται και 

τα ευρήματα τεκμηριώνονται 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.  

2.6 Ένα εξατομικευμένο σχέδιο 

θεραπείας και ο στόχος του είναι 

διαθέσιμος για κάθε άτομο με έλκος 

υπό πίεση.  

2.7 Κάθε άτομο με έλκος  πίεσης έχει 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση του πόνου 

και, κατά περίπτωση, ένα σχέδιο 

διαχείρισης πόνου.  

2.8 Κάθε άτομο με αυξημένο κίνδυνο 

έλκους πίεσης (και / ή ο φροντιστής 

του) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με την πρόληψη και θεραπεία ελκών 

πίεσης. 

 

3.1 Ποσοστό ατόμων εντός της 

εγκατάστασης σε συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο με έλκος  πίεσης 

(επιπολασμός σημείων).  

3.2 Ποσοστό ατόμων που δεν 

έπασχαν από έλκος πίεσης κατά 

την εισαγωγή, τα οποία 

αποκτούν έλκος πίεσης κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους 

στην εγκατάσταση (ποσοστό 

σχετιζόμενο με εγκατάσταση). 
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