
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  Γ.Ν.ΑΜΥΙΑ

30 /5 /2016 : Αξιολόγηση και αντιμετώπιση 
κατακλίσεων σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς. 

(Μήτηλη Ελένη, Γκεγκούδη Βάσω, Κυριάκου Αθηνά)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ



ξ δέομα είμαι ςξ 

μεγαλύςεοξ όογαμξ ςξσ 

ρώμαςξπ με μέρη επιτάμεια 

πεοίπξσ 2 m2 και βάοξπ 4 Kgr

. ξ δέομα έυει δύξ ρςιβάδεπ : 

 ημ επιδεομίδα 

( ενχςεοική επιθηλιακή 

ρςιβάδα)

 ξ υόοιξ ή κσοίχπ δέομα  

( ερχςεοική ρςιβάδα)  

Ιάςχ από ςξ υόοιξ σπάουει 

υαλαοόπ ρσμδεςικόπ ιρςόπ , ςξ 

σπόδεομα ή σπξδόοιξπ ιρςόπ.

α εναοςήμαςα ςξσ 

δέομαςξπ : αδέμεπ 

( ρμηγμαςξγόμξι & 

ιδοχςξπξιξί ), ξι ςοίυεπ 

και ςα μύυια.





Βαρική ή 

μηςοική ρςιβάδα

Ακαμθχςή 

ρςιβάδα

Ιξκκώδηπ 

ρςιβάδα & 

Ιεοάςιμη 

ρςιβάδα.



Ωπ καςάκλιρη ξοίζεςαι η 

βλάβη ςξσ δέομαςξπ πξσ 

ποξκαλείςαι από 

εταομξγή πίερηπ , 

δύμαμηπ, ρσμάτειαπ-

καςάςμιρηπ (ρύοριμξ) 

ςοιβήπ ή ρσμδσαρμό ςχμ 

παοαπάμχ δσμάμεχμ 

(Υο.Δ. Ολαςή, 2002)



ΓΕΝΙΚΑ 
ΤΟΠΙΚΑ 



 ΔΜΔΞΓΔΜΔΘΡ ΟΑΠΑΓΞΜΔΡ :

 Ζ αδσμαμία κίμηρηπ

 Ζ διαςοξτή

 Ζ ηλικία

 Ακοάςεια ξύοχμ / 

κξποάμχμ

 Λείχρη ςηπ αιρθηςικόςηςαπ

 Φσυξλξγικξί παοαάγξμςεπ

 ξ αςοξτικό δέομα

 Ιαςαβξλικά τάομακα 

ΔΝΩΓΔΜΔΘΡ 

ΟΑΠΑΓΞΜΔΡ:

Ζ σγοαρία 

Ζ ενχςεοική πίερη 

Ζ καςάςμιρη



 Ατσδάςχρη 

 Αρθέμειεπ ςξσ μεσοικξύ 
ρσρςήμαςξπ

 Αρθέμειεπ από διαςαοαυή 
λειςξσογίαπ ςχμ εμδξκοιμώμ 
αδέμχμ 

 Ζ ηλικία ςξσ αςόμξσ 

 Λεγάλξ αδσμάςιρμα

 Λεγάλη παυσραοκία 

 Ιακξήθειπ επενεογαρίεπ

 Μξρήμαςα με ελλιπήπ διαςοξτή

 Δμπύοεςα μξρήμαςα 

 Οαοαμξμή ςξσ αρθεμή ρςξ 
κοεβάςι για μεγάλξ υοξμικό 
διάρςημα 



 Ξςιδήπξςε επηοεάζει ςημ 
κσκλξτξοία ςξσ αίμαςξπ 
( η πίερη ςξσ ρώμαςξπ 
ςξσ αρθεμή από διάτξοα 
νέμα ρώμαςα ή και από 
ςξ ίδιξ ςξ βάοξπ ςξσ 
ρώμαςξπ ςξσ)

 Ζ κακή ςξπξθέςηρη & 
αταίοερη ςηπ 
ρκξοαμίδαπ

 Ζ σγοαρία ςξσ δέομαςξπ 

 Ζ μη καλή καθαοιόςηςα 
ςξσ δέομαςξπ. 

(Υο.Δ. Ολαςή, 2002)



 Ξι ηλικιχμέμξι με μειχμέμη 

κιμηςικόςηςα

 Αρθεμείπ με μειχμέμη κιμηςικόςηςα 

και διαςαοαυή θοέφηπ , βαοιά 

αμαιμία, υοόμιξι αμαπμεσρςικξί, 

καοκιμξπαθείπ, διαβηςικξί κλπ.

 Ξοθξπεδικξί αρθεμείπ με καςάγμαςα 

λεκάμηπ ρπξμδσλικήπ ρςήληπ και 

κάςχ άκοχμ.

 Μεσοξυειοξσογικξί αρθεμείπ ρε 

ακιμηρία

 Αρθεμείπ εμςαςικώμ μξμάδχμ ( ΛΔΗ) 

 εοαπληγικξί , παοαπληγικξί 

αρθεμείπ.



ξ European 
Pressure Sores 
Advisory Panel 
ποξςείμει ραμ 
βαρικό για ςημ 
ρςαδιξπξίηρη ςξ 
βάθξπ 
καςαρςοξτήπ ςχμ 
ιρςώμ . 

ανιμξμεί ςιπ 
καςακλίρειπ ρε  
ρςάδια :

ΡΑΔΘΞ 1 

ΡΑΔΘΞ 2 

ΡΑΔΘΞ 3 

ΡΑΔΘΞ 4 

ΡΑΔΘΞ 5 ( ερυάοα ) 



Δούθημα δέομαςξπ 

πξσ δεμ σπξυχοεί 

παοά ςημ άορη ςηπ 

πίερηπ για 

πεοιρρόςεοξ από 

20΄- 30΄.

Ξίδημα πόμξπ –

ακέοαιξ δέομα. 



Δεομαςική βλάβη 

μεοικξύ πάυξσπ 

πξσ πεοιλαμβάμει 

ςημ επιδεομίδα , 

ςξ δέομα ή και ςα 

δύξ, ςξ έλκξπ είμαι 

επιταμειακό και 

παοξσριάζεςαι 

κλιμικά χπ εκδξοά 

ή τλύκςαιμα. 



Βλάβη ξλικξύ 

πάυξσπ δέομαςξπ ή 

και καςαρςοξτή ή 

και μέκοχρη ςξσ 

σπξδόοιξσ ιρςξύ .



Δκςεμήπ 

καςαρςοξτή ιρςώμ 

βλάβεπ ρςξσπ μύεπ 

ή και ρςξσπ 

ςέμξμςεπ ή και ρςα 

ξρςά.



Οοόκειςαι για 
ρξβαοή 
επιδείμχρη ςξσ 
ρςαδίξσ 4 με 
εκςεςαμέμεπ 
ιρςικέπ βλάβεπ 
δύρκξλα 
αμαρςοέφιμεπ. Ζ 
αμςιμεςώπιρη ρςιπ 
πεοιρρόςεοεπ 
πεοιπςώρειπ είμαι 
υειοξσογική. 



α ένχ πλάγια ςχμ 
μηοώμ 
(ςοξυαμςήοεπ),  ρε 
αρθεμείπ πξσ 
πεομξύμ πξλλέπ 
ώοεπ ναπλχμέμξι 
ρςξ πλάι .

Ζ ξσοά (κόκκσγαπ) 
και ξι τςέομεπ , ρε 
αρθεμείπ πξσ 
πεομξύμ πξλλέπ 
ώοεπ αμάρκελα. 



 α ιρυιακά κσοςώμαςα 
, ςα ξρςά ςηπ λεκάμηπ 
πάμχ ρςα ξπξία 
καθόμαρςε , ρε 
αρθεμείπ πξσ πεομξύμ 
πξλλέπ ώοεπ καθιρςξί .

 Άλλεπ θέρειπ πξσ είμαι 
πιθαμέπ για εμτάμιρη 
καςάκλιρηπ είμαι: ιμίξ, 
ασςί, χμξπλάςη, 
αγκώμαπ, λαγόμια, 
ακοξλξτία, γλξσςόπ, 
γόμαςξ, αρςοάγαλξπ.



 Στημ ημικαθιστή

θέση :

 Οςέομεπ ,94,9 %

 Θρυιακό κύοςχμα, 

82,9%

 Θεοό ξρςό , 82,9 %

 Ωμξπλάςη , 67,5%

 Αγκώμεπ , 52,1%

 Θμιακή υώοα , 

38,5%.

 Στημ ύπτια  θέση :

 Οςέομεπ ,97,4 %

 Θεοό ξρςό , 87,2 %

 Ωμξπλάςη , 85,5%

 Αγκώμεπ , 77,8%

 Ρπξμδσλική ρςήλη 

76,1%

 Οίρχ μέοξπ 

κεταλήπ  76,1 %.

 Στημ  πλάγια   

θέση :

 Ασςί , 93,2 % 

 Αρςοάγαλξπ , 

87,2%

 Θρυία, 77,8%

 Ώμξπ , 76,9%

 Γόμαςα , 37,6% 





Ζ ρσμςηοηςική θεοαπεία ποξηγείςαι ςηπ 
υειοξσογικήπ διαδικαρίαπ .Ζ υειοξσογική 
εταομόζεςαι ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ςα 
ρσμςηοηςικά μέςοα δεμ απξδώρξσμ, η πληγή 
είμαι εκςεςαμέμη και η απξκαςάρςαρη ςηπ 
καθίρςαςαι αδύμαςη. 



ξπικόπ πόμξπ 

ξπικό ξίδημα

ξπική εοσθοόςηςα

Ισςςαοίςιδα

Κεμταγγειίςιδα 

Κεμταδεμίςιδα

Βακςηοιαιμία

Ρηφαιμία

Ηάμαςξπ 



Λείχρη ςηπ πίερηπ 

Ρχρςή διαιςηςική 

αγχγή 

ξπική τοξμςίδα 

ςχμ καςακλίρεχμ 

 Οοόληφη ςηπ 

καςαρςοξτήπ ςχμ 

ρςιβάδχμ ςξσ 

δέομαςξπ 

 Οοόληφη ςηπ 

μόλσμρηπ ςχμ ιρςώμ 

 Διέγεορη ςηπ 

επξύλχρηπ ςχμ σγιώμ 

ιρςώμ.

Ιύοιξι άνξμεπ Ρκξπξί 



Αουέπ τοξμςίδαπ ςχμ 

ςοασμάςχμ 

Αουέπ αρηφίαπ & αμςιρηφίαπ

Αουέπ & ςα απξςελέρμαςα 

ςηπ ακιμηςξπξίηρηπ ςξσ 

δέομαςξπ

ευμικέπ λξσςοξύ ςξσ 

ρώμαςξπ 

ευμικέπ πλύρειπ ςχμ υεοιώμ 

Τσρική εκςίμηρη ςξσ 

δέομαςξπ

ευμικέπ για αλλαγέπ και 

επίδερη ςοασμάςχμ 

Υοήρη ςχμ απξρςειοχμέμχμ 

γαμςιώμ 

Άμξιγμα απξρςειοχμέμχμ 

πακέςχμ . 



 Ιάθε καςάκλιρη είμαι 

μξλσρμέμη

Ξι καλλιέογειεπ 

επιτάμειαπ δεμ 

βξηθξύμ

 Κήφη ιρςξύ για 

πξρξςική καλλιέογεια 

( υειοξσογόπ)

 Ιαλλιέογεια από 

καςακλίρειπ αρθεμώμ 

έδειναμ όςι: 

Ξι πξιξ διαδεδξμέμξι 

μικοξξογαμιρμξί είμαι: 

ξ υοσρίζχμ ρςατσλόκξκκξπ,  

η φεσδξμξμάδα & ξ 

Bacteroides fragilis .

Ρσρςημαςική υξοήγηρη 

αμςιβιξςικώμ ρε αρθεμείπ 

με ςξπική τλεγμξμή δεμ 

χτελεί .



Ιαλλιέογειεπ 

αρθεμώμ με 

ρηφαιμία ρςξσπ 

ξπξίξσπ μξμαδική 

ερςία τλεγμξμήπ 

ήςαμ η καςάκλιρη 

έδειναμ όςι 

ξτειλόςαμ: 

50% ρε αμαεοόβια 

μικοόβια

50% ρε πξλλαπλά 

μικοξβιακά ρςελέυη. 



Δπιθέμαςα Films :

Διαταμείπ 

μεμβοάμεπ από 

πξλσξσοεθάμη ξι 

ξπξίεπ 

υοηριμξπξιξύμςαι 

ρε καςακλίρειπ 1ξσ

& 2ξσ ρςαδίξσ.



Σδοξκξλλξειδή

επιθέμαςα :

Βαρικό ρσρςαςικό 

είμαι η κσςςαοίμη 

έυει ςημ ιδιόςηςα 

δέρμεσρηπ ςχμ 

σγοώμ ςξσ έλκξσπ . 



Αλγιμικά επιθέμαςα : 

Θμώδη ή μη ιμώδη 

επιθέμαςα αλγιμικξύ

αρβερςίξσ – μαςοίξσ 

(ςξ ξπξίξ ποξάγει 

ςημ επξύλχρη 

ςοαύμαςξπ),  

ποξεουόμεμα από 

τύκια θαλάρρηπ.



Σδοξιμώδη επιθέμαςα : 

Έυξσμ σφηλή 

απξοοξτηςικόςηςα και 

όςαμ έλθξσμ ρε επατή με 

ςα σγοά ςηπ καςάκλιρηπ 

μεςαςοέπξμςαι ρε έμα 

διάταμξ ρσμπαγέπ 

επίθεμα είμαι ιδαμικά για 

ενιδοχμαςικά έλκη 1ξσ, 

2ξσ & 3ξσ βαθμξύ. 



Οξλσμεοή 

επιθέμαςα:

Έυξσμ σφηλή 

ικαμόςηςα 

απξοοότηρηπ ςξσ 

ενιδοώμαςξπ 

ιδαμικά για 

θεοαπεία ελκώμ με 

εκοξέπ. 



Σδοξςοιυξειδικά :

Για ςημ θεοαπεία 

ελκώμ με υαμηλή 

έχπ μεγάλη 

πξρόςηςα 

ενιδοώμαςξπ ρε 

όλεπ ςιπ τάρειπ ςηπ 

θεοαπείαπ 



Σδοξςζέλ :

Για ςημ ασςξλσςική

απξλέπιρη μαύοχμ 

και κίςοιμχμ 

μεκοχςικώμ 

ελκώμ.



Δπιθέμαςα 

ελέγυξσ ξρμήπ :

Διδικά επιθέμαςα 

ςα ξπξία 

ςξπξθεςξύμςαι και 

ρςεοεώμξμςαι 

πάμχ ρςα 

καμξμικά 

επιθέμαςα .



Ζ διαδικαρία ςηπ 
επξύλχρηπ εμόπ 
ςοαύμαςξπ 
επιςελείςαι με ςημ 
εμεογξπξίηρη  
πξλύπλξκχμ 
μηυαμιρμώμ ςξσ 
ξογαμιρμξύ και 
μάλιρςα με 
ρσγκεκοιμέμη και 
ασρςηοά 
καθξοιρμέμη 
αλληλξσυία. 



 1ξπ ρκξπόπ : ρσοοατή ςχμ υειλέχμ ςξσ ςοαύμαςξπ και 
άμερη ρύγκλιρή ςξσ.

 2ξπ ρκξπόπ : γέμιρμα ςηπ κξιλόςηςαπ με κξκκιώδη ιρςό ρε 
έλκη / ςοαύμαςα με μεγάλξ ιρςικό έλλειμα.

 3ξπ ρκξπόπ : ρε ποώςη τάρη ακξλξσθείςαι η καςά 
δεύςεοξ ρκξπό επξύλχρη και ρςη ρσμέυεια ακξλξσθεί 
πλαρςική απξκαςάρςαρη ( μόρυεσμα). 



•Α ΔΚΙΖ ΟΞΣ ΔΔΜ 
ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΞΣΜ Α 

ΟΑΠΑΟΑΜΩ ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ 
ΑΚΚΑΕΞΜΑΘ ΞΑΜ 

ΙΞΠΔΡΞΣΜ Α ΔΟΘΗΔΛΑΑ 
Ζ΄ΞΑΜ Ξ ΔΚΙΞΡ ΚΔΠΩΗΔΘ 
ΑΟΞ ΟΔΠΘΩΛΑΑ Ζ΄ΑΚΚΑ 

ΒΘΞΚΞΓΘΙΑ ΣΚΘΙΑ 

•Α ΔΚΙΖ ΟΞΣ 
ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΞΣΜ 
ΙΚΘΜΘΙΖ ΔΘΙΞΜΑ 
ΚΞΘΛΩΝΖΡ ΟΠΔΟΔΘ 
ΜΑ ΑΚΚΑΕΞΜΑΘ 
ΞΣΚΑΥΘΡΞΜ ΛΘΑ 
ΤΞΠΑ ΖΜ ΖΛΔΠΑ 

• ΟΚΣΡΖ ΙΑΗΔ ΔΚΙΞΣΡ ΛΔ 
ΑΤΗΞΜΞ ΤΣΡΘΞΚΞΓΘΙΞ 

ΞΠΞ  

• ΑΡΖΟΖ ΔΥΜΘΙΖ ΙΑΑ 
ΖΜ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ  ΩΜ 
ΑΚΚΑΓΩΜ 

ΟΑΠΑΛΞΜΖ ΞΣ 
ΑΜΘΡΖΟΘΙΞΣ 
ΙΑΑ ΖΜ ΥΠΖΡΖ 
ΞΣ ΔΜΑ (1 ) 
ΚΔΟΞ ΡΖΜ 
ΔΟΘΤΑΜΔΘΑ ΞΣ 
ΔΚΙΞΣΡ ΙΑΘ 
ΙΑΞΟΘΜ ΝΔΟΚΣΛΑ 
ΛΔ ΑΤΗΞΜΞ ΜΔΠΞ .   

ΞΘ ΥΔΘΠΘΡΛΞΘ ΡΞ 
ΔΚΙΞΡ ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ 

ΔΊΜΑΘ ΟΞΚΎ ΖΟΘΞΘ 
ΔΔΜ ΙΞΒΞΣΛΔ 

ΘΡΞΣΡ ΙΑΘ ΔΔΜ 
ΠΘΒΞΣΛΔ Ξ ΔΚΙΞΡ 

ΡΙΞΣΟΘΕΞΣΛΔ 
ΑΛΟΞΜΑΠΘΡΑ 

Ζ ΑΤΑΘΠΔΡΖ ΩΜ 
ΔΟΘΗΔΛΑΩΜ  ΙΑΘ 
ΩΜ  ΣΚΘΙΩΜ  
ΑΟΌ Ξ ΔΚΙΞΡ ΗΑ 
ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ 
ΓΘΜΔΑΘ ΛΔ 
ΖΟΘΞΣΡ 
ΥΔΘΠΘΡΛΞΣΡ ΟΞΣ 
ΔΔΜ ΗΑ 
ΠΑΣΛΑΘΡΞΣΜ 
Ξ ΔΚΙΞΡ   

ΔΆΜ Ξ ΔΚΙΞΡ 
ΔΥΔΘ ΙΞΘΚΞΖΑ 
ΙΑΘ ΗΔΚΞΣΛΔ ΜΑ 
ΖΜ ΓΔΛΘΡΞΣΛΔ 

ΛΔ ΙΑΟΞΘΞ ΣΚΘΙΞ 
(ΙΞΠΔΞΜΘ ΓΑΕΑ) 

ΑΣΌ ΗΑ ΓΘΜΔΘ 
ΑΟΑΚΑ ΥΩΠΘΡ 

ΟΘΔΡΖ 



Αμαγμώοιρη 
αςόμχμ  πξσ 

βοίρκξμςαι ρε 
κίμδσμξ και 

έυξσμ αμάγκη 
ποόληφηπ 

καθώπ και ςξσπ 
ειδικξύπ 

παοάγξμςεπ 
πξσ ςξσπ 
θέςξσμ ρε 
κίμδσμξ 

Διαςήοηρη και 
βελςίχρη ςηπ 
αμξυήπ ςχμ 
ιρςώμ ρςημ 

πίερη για ςημ 
ποόληφη ςηπ 
καςαρςοξτήπ 

ςξσπ 

Οοξρςαρία 
ρώμαςξπ από 

ςα 
αμεπιθύμηςα 

απξςελέρμαςα 
ςχμ 

ενχςεοικώμ 
μηυαμικώμ 
δσμάμεχμ : 

πίερη, ςοιβή, 
ρύοριμξ  

Βελςίχρη ςξσ 
απξςελέρμαςξπ 

μέρχ ςχμ 
εκπαιδεσςικώμ 
ποξγοαμμάςχμ 
ρε αρθεμείπ με 
σφηλό κίμδσμξ 
για αμάπςσνη 
καςακλίρεχμ 



Ξι καςακλίρειπ απαμςώμςαι ρε όλα ςα εσοχπαψκά ιδούμαςα 
και επηοεάζξσμ όλεπ ςιπ ηλικιακέπ ξμάδεπ. 

Λε ςημ γήοαμρη ςξσ πληθσρμξύ και ςιπ αλλαγέπ ρςξσπ 
ςύπξσπ ςχμ διατόοχμ μξρημάςχμ ςξ ποόβλημα 
αμαμέμεςαι μα ασνηθεί εκςόπ αμ λητθξύμ ςα καςάλληλα 
μέςοα 

Ρε όλα ςα μξρηλεσςικά ιδούμαςα ποέπει μα δξθεί έμταρη 
ρςξμ κίμδσμξ ςχμ καςακλίρεχμ 

Ξι  πεοιρρόςεοεπ  καςακλίρειπ θα μπξοξύραμ μα 
ποξλητθξύμ  , αοκεί μα σπάουει ρύρςημα ποόληφηπ και 
ρςοαςηγικήπ ρσμβξσλεσςικήπ  ςξ ξπξίξ  θα βαρίζεςαι ρε 
ανιόπιρςεπ απξδείνειπ. 



 Διεοεύμηρη παοαγόμςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ 

δημιξσογία ςχμ καςακλίρεχμ, Υο.Δ. Ολαςή, 

Μξρηλεσςική ςεύυξπ 2ξ , 1989.

 Ανιξλόγηρη ςχμ καςακλίρεχμ Δπιπξλαρμόπ και 
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