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Поштовани полазници курса,
Повећан број оболелих од декубита условљен је порастом патологије која за последицу
има делимичну или потпуну немогућност кретања и одсуство покрета. Збрињавање ове
патологије изазива пажњу јер се најчешће ради о старијој популацији која живи у
старачким домаћинствима, лошим хигијенским условима и слабог су материјалног стања,
што за последицу има повећан број компликација које могу резултовати и смртним
исходом. Са друге стране оваква патологија захтева превентивни и едукативни рад
медицинског особља како би се смањио број комплкација, побољшао квалитет живота и
смањили трошкови лечења.
У току излагања трудио сам се да представим све новине и технике у збрињавању
декубиталних рана као и да дам неке савете стечене дугогодишњим радом у Дому
здравља Дољевац и Дому за инвалидна лица у Дољевцу.
Захвалан сам својим синовима, Луки и Марку, на техничкој припреми и обради овог
материјала.
Тест се састоји од 50 питања која се заснивају на презентованом материјалу.
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ЖЕЛИМ ВАМ УСПЕХ У РЕШАВАЊУ ТЕСТА
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др Часлав Миладиновић
лекар

спољашњи оцењивач АЗУС-а

1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА
Декубитус, пролежањ, пројед од лежања, рана од лежања, разранављање лежањем,
декубитална рана су све синоними који се користе за декубиталну рану која представља
некрозу коже и меких ткива изнад коштаних проминенција због смањене перфузије
узрокване дуготрајним притиском.
Ово је један од највећих проблема са којим се сусрећу непокретни људи или они који из
неког разлога имају ограничену покретљивост. Латинског је порекла од речи „decumbere“
што значи лежати доле (латински префикс „de“ што значи доле и латински суфикс
„cumbere“ изведено од „cubare“ што значи лежати) и речи „ulcus“ која означава рану,
гризлицу.
Типове рана које срећемо код декубиталних рана су следеће: чврсте – црвене, беле ране,
жуте, зелене и црне ране.
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У даљем тексту користим термин декубит.
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2. КОЖА – ГРАЂА, ОСОБИНЕ И ФУНКЦИЈА

Грађа коже:
I
Рожни део покожице
II Живи део покожице
III Крзно
IV Поткожно ткиво

Кожни органи:
1) Лојна жлезда
2) Длака
3) Корен длаке
4) Мишић длаке
5) Капилари
6) Знојна жлезда
7) Масне ћелије

Слика број 1: Грађа коже и кожни органи

Кожа је и огледало душе тј. психичког стања пацијента. Такође, својим положајем ствара
специфичну баријеру према околини, спречава губитак течности и штити тело од
биолошких, физичких и хемијских агенаса. Велики број обољења се манифестује на кожи
као што су ендокрине, инфективне, метаболичкe, имунскe и хематолoшке болести.
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Кожа (lat. Cutis, gr. Dermis) је највећи орган нашег тела и покрива целу његову површину.
Учествује, зависно од хабитуса са 8-20%, у укупној маси тела, а има површину 1,2 - 2,2
квадратна метра. Дебљина јој варира 0,5 – 4,0мм, најдебља је на табанима а најтања на
membrani tympani. Површина јој је неравна са великим и малим наборима и браздама.
Процесом старења се јављају боре које су временом све изразитије. Карактеристично је да
је рељеф на јагодицама прстију индивидуална особина и не мења се целог живота.
Свеукупно посматрајући њене особине су генетски условљене.
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Кожа се састоји од веома сложених и високо специјализованих структура коју чине 3
слоја:
1) ЕПИДЕРМ (epidermis) – ектодермалног порекла. Он је најповршнији слој коже
изграђен од плочасто-слојевитог епитела. Стално се обнавља процесом
кератинизације, док одумрле ћелије отпадају са површине. Кератиноцити су
основне ћелије епидерма и чине преко 80% ћелијског састава овог слоја коже.
Поред кертиноцита у овом слоју су заступљени и меланоцити, Лангерхансове и
Меркелове ћелије. У зависности од морфолошких и функционалних карактеристика, епидерм има дебљину 0,4 – 1,5мм и састоји се из 5 слојева: базални,
спинозни, гранулозни, светли и рожасти. Епидерм је чврсто повезан са дермом
базалном мембраном тј. дермо-епидермним спојем. Ову зону чини тракаста
структура која се налази између епитела и субепителног ткива и њене основне
функције су: повезивање епидерма са дермом, регулација перме-абилности
базалне мембране, дермо-епидермна морфогенеза, баријера за инфламаторне и
неопластичне процесе и учешће у имунским и аутоимунским збивањима.
2) ДЕРМ (dermis, lat. corium) – мезодермалног порекла и чини претежно везивноткивну структуру. То је најдебљи и најважнији део коже. Састоји се од мреже
колагених, еластичних и ретикуларних влакана, ћелија и ванћелијског аморфног
матрикса. У њему су смештени фоликули длаке, лојне и знојне жлезде, нерви,
крвни и лимфни судови. Густо распоређена везивна влакна дају дермису
чврстину, флексибилност и еластичност. Подељен је на 2 дела: површни –
папиларни део и доњи – ретикуларни део.
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3) ХИПОДЕРМ (hypodermis) – мезодермалног порекла који се састоји од промењљиве
количине масног ткива која зависи од ендокриних утицаја , пола, животног доба и
начина исхране. Основна улога овог слоја је депоновање енергетских материја и
липофилних супстанци, топлотна изолација и механичка заштита.
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Иако је у основи исте грађе, постоје многе варијације у дебљини, пигментацији,
васкуларизацији, инервацији, степену кератинизације као и по количини или одсуству
длака и жлезди. Макроскопске особине коже су: боја, дебљина ,рељеф и тургор. Боју коже
одређују исти фактори а разлике које постоје су последица њихове квантитативне
различитости:
 стање крвних судова и боја крви.
 дебљина слојева коже посебно стратус корнеума
 количина и распоред пигмента коже
Међу свим факторима који одређују боју коже најзначајнији је меланин.

3. АДНЕКСА КОЖЕ
Длака (pili, trichos) су орожале еластичне структуре на кожи. Нема их на длановима и
дорзалним странама прстију, табанима, унутрашњој страни препуцијума, глансу пениса и
унутрашњој страни малих и великих усана. Деле се у три типа према степену зрелости на:
lanugo-феталне длаке, vellus-кратке и танке и покривају већи део тела и терминалне које
су дуже и дебље. Длака је смештена у фоликулу који је тубуларна инвагинација епидерма
која је заједно са мишићем подизачем длаке и лојном жлездом која се у њега отвара гради
пилосебацеални апарат. Длака расте митотском деобом на месту званом матица длаке
(matrix pili). Брзина раста износи 1,5-3 мм недељно.
Лојне жлезде (glandulae sebaceae) су алвеоларне жлезде холокриног типа. Присутне су на
целој површини коже сем на кожи дланова и табана. Њена излучевина себум је провидна
уљаста супстанца која се састоји од 2/3 воде и 1/3 органских материја коју претежно
чине триглицериди, воскови, сквалени и холестеролски естри. Себум има улогу да
одржава еластичност коже, да је штити од микроорганизама (pH 5,5), губитка воде,
сушења и десквамације, као и да кожи и длакама даје глаткоћу.
Знојне жлезде (glandulae sudoriferae) су мерокрине жлезде тј. њихово лучење није
праћено деструкцијом жлезданих ћелија. Према начину секреције деле се на екрине и
апокрине .

Апокрине-мирисне жлезде су локализоване у пазушним јамама, ареоли дојке, на
веђама, у спољашњем ушном каналу, на гениталним органима, перинеуму, перинално и у
вестибулуму носа. Секрет мирисних жлезди је саграђен од масти, вискозан је и без
мириса. Мирис секрета је последица разградње секрета дејством бактериске флоре коже
и карактеристичан је за сваку особу. Излучивање секрета започиње у пубертету а
престаје са инволуцијом полних жлезди. Секрет мирисних жлезди не учествује у
терморегулацији.
Нокти (unguines) су тврде седефасте кератинске плоче, саграђене од епидермног и
везивног дела, које покривају дорзолатералну страну завршних чланака прстију. Поред
заштитне улоге омогућавају обављање финих и прецизних радњи, а уз то имају и
естетско-козметички значај. Нокат чине: нокатна плоча, нокатни набори, нокатни
матрикс и нокатно лежиште.
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Екрине знојне жлезде излучују зној у количини до једног литра дневно и он има важну
улогу у терморегулацији организма процесом евапорације а својом киселошћу делује
бактериостатски и микостатски. Зној има слан укус и у његов састав улази вода (99%),
електролити, уреа, млечна киселина и амонијак. Заједно са себумом образује емулзиони
омотач који штити рожасти слој коже.
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4. ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ КОЖЕ
Кожа као највећи орган нашег тела представља анатомску границу између организма и
околине.
Са аспекта декубита 3 њене функције су јако битне:
1. механичко-потпорна која зависи од количине, квалитета и функционалности
еластичних и колагених влакана.
2. респираторна, иако је респирација кисеоника преко коже мала и износи 1-2% у
условима нарушене ацидобазне равнотеже добија на значају.
3. терморегулациону функцију као једну од својих најбитнијих функција кожа
остварује: радијацијом, конвецијом, кондукцијом, евапорацијом и знојењем.
Нормално функционисање људског организма условљено је очувањем интергритета
коже и њеним функцијама:
 механичко-потпорна
 заштитна
 имунска
 ендокрина
 ресорптивна
 терморегулацијска
 метаболичка
 респираторна
 сензорна
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 социоекономска и сексуална
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5. МЕХАНИЗАМ НАСТАНКА ДЕКУБИТА
Декубити настају због продужене исхемије узроковане спољашњим притиском, најчешће
на мека ткива изнад коштаних проминенција. Пролонгирана исхемија настаје када је
вредност спољашњег притиска премашује притисак у капиларима коже и субкутаном
ткиву (13-32 мм Hg). Као последица дуготрајног притиска у меком ткиву долази до
заустављања протока у микроциркулацији, повећања капиларне пермеабилности
(нарочито након престанка дејства притиска), повећања интерстицијалног едема,
блокирања лимфне и венске дренаже, а у затвореним крвним судовима узрокује
хипоксију, исхемију и некрозу ткива.

6. УЗРОЧНИ ФАКТОРИ
ПРИТИСАК – Дужина трајања притиска је један од најзначајнијих фактора за
настајање декубита, јер дејство притиска у трајању од 15 минута има ткивну
толеранцију од 1 до 2 сата. Вредност притиска је условљена тежином пацијента,
локализацијом и површином захваћене коже као и потпорним системом. Сила
притиска која делује на кожу и проузрокује декубит може бити различита и то:
o

сила притиска - правац дејства силе је нормалан на кожу и поткожно ткиво.
Овакве случајеве имамо код непомичног лежања на леђима, где телесна
тежина и крсна кост притискају танак слој коже и поткожног ткива.

o

сила смицања – правац силе је тангеционалан на кожу и поткожно ткиво.
Ова силе се јавља између два слоја коже, подлоге и коже и између кости и
поткожног ткива. Последица дејства ове силе је оштећење или кидање
крвних судова што додатно узрокује исхемију.

o

сила трења – се јавља повлачењем коже по подлози где се губе површне
ћелије коже и јавља се када болесник клизи низ постељину и померањем у
кревету без повлачења чаршава. Последица дејства ове силе је раслојавање
слојева епидерма.

2)

ВЛАГА – узрокује слабљење веза између ћелија тако да „stratum corneum“ постаје
25 пута фрагилнији на релативној влажности од 100% у односу на проценат
влажности од 25%.

3)

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА – има значајну улогу на појаву декубита, јер метаболичке
потребе коже расту 13% са порастом температуре од једног степена што
условљава рањивост „stratum corneuma“ и до четри пута повећањем температуре
тела од 30 на 35 Целзијусових степени.
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1)
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7. ЛОКАЛИЗАЦИЈА

Слика број 2: Лолализација декубита

Декубити могу настати на било ком делу тела, а најчешће локализације су на:
1)

Карлични предео:
предео крсне кости (sacrum) 17-27%,
кукови (велики трохантер) 12-19%,
тртична кост и седална кост (ishijum) 28%

2)

Кичмени пршљенови, нарочито леђни и вратни 23%

3)

Ноге:
пете 9-18%,
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глежњеви,
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колено 6%
4)

Руке:
предео лакта 3%,
предео рамена,
надлактица подлактица и
предео ручног зглоба

5)

Глава:
потиљак 2%,
брада 0.5%

6)

Ивице лопатице и

7)

Ребра

8. УЧЕСТАЛОСТ
Бројни су фактори који узрокују декубит и могу се поделити у неколико група:
1)
2)
3)
4)

МЕДИЦИНСКИ – обољења и повреде ЦНС-а, периферног нервног система и
локомоторног система, као и болести КВС-а и ендокрине болести.
СРЕДИНЕ – ниво неге како у кућним тако и у стационарним установама.
ДЕМОГРАФСКИ – узраст, пол, материјално стање и ниво образовања.
ПСИХОСОЦИЈАЛНИ – присуство лоших животних стилова, пушење, конзумација
психоактивних супстанци и алкохола, социјално окружење, ментално стање и др.

Расположиви подаци за анализу учесталости и трошкова лечења су веома оскудни и
веома различити. У нашој земљи се ови подаци не бележе. У САД-у, у приватним
болницама за негу старих и тешко покретних особа, свака 4 особа добија декубит, а у
кућним условима свака осма особа. На клиникама, где су третман и нега најстручнији
сваки десети болесник добије декубит. Поновна појава декубита није реткост и директно
је повезана са шећерном болешћу, болестима КВС-а, лошим животним навикама и
материјалним стањем.
Трошкови лечења декубита су огромни и у САД-у се крећу од 14000 до 70000 долара
(Браун и сар. 1992. год). Подаци из Велике Британије (West i Priestley, 1994. год) говоре да
се за збрињавање ове патологије троши око 755 милиона фунти годишње.

9. ФАКТОРИ РИЗИКА
1)

2)

3)

ПОКРЕТЉИВОСТ – најзначајнији фактор ризика, без обзира да ли се ради о
потпуној немогућности или ограниченој могућности или одсуству покрета. Зато је
потребно проценити и прилагодити ниво активности њиховим могућностима.
ИНКОНТИНЕНЦИЈА – без обзира на узрок може довести до размекшања тј.
мацерације и до стварања услова за развој инфекције. Фекални садржај на кожи
може оштетити спољашњи слој коже и стални је извор загађења.
ДЕХИДРАТАЦИЈА – је један од најзначајнијих фактора ризика јер може довести до
хипонатремије. У току дневно ноћног ритма изгубимо око једног литра течности.
Жеђ је нормалан механизам којим регулишемо унос потребне количине течности.
Међутим, старењем постепено губимо осећај за жеђ а ово стање се јавља и код
измењеног стања свести. Врло је битно, нарочито за старије особе, да након
јутарњег буђења попију 2 чаше воде, јер тако успешније прате дневно – ноћни
ритам тела зато што јетра највише излучује токсине у временском интервалу од 6
до 11 сати. Знаци дехидратације су: сува уста и језик, мука, убрзани срчани
рад,испуцале усне, сува кожа, упале очи, низак крвни притисак, конфузност,
дезорјентација, губитак телесне масе и тамна мокраћа јаког мириса.

Декубитус | Литература за решавање теста

Многобројни су унутрашњи спољашњи чиниоци који значајно утичу на појаву декубита:

8

ПРИДРУЖЕНЕ БОЛЕСТИ – шећерна болест, болести КВС-а, неуролошки
поремећаји, нисак крвни притисак и малокрвност.
5) ЛЕКОВИ – научно је доказано да кортикостероиди успоравају зарастање рана,
смањују еластичност коже и доводе до њене истањености. Неизбалансираност
или предозираност диуретицима може довести до дехидратације а тиме и појаве
декубита.Неки антиметаболити (метротрексат) такође, успоравају зарастање
рана.
6) ПОРЕМЕЋАЈ СЕНЗИБИЛИТЕТА – код одређених патолошких стања долази до
оштећења и/или губитка осећаја што код продуженог дејства притиска нису
свесни бола или другог непријатног осећаја.
7) ГУБИТАК ТЕЛЕСНЕ МАСЕ – код потхрањених особа и губитка теласне масе долази
до промена квалитета коже и поткожног ткива, анемичности, хиповитаминозе,
пада имунитета и крвног притиска.
8) СТАРОСНА ДОБ – старењем се смањује мишићна маса, кожа мења своје особине јер
долази до смањења и сатава колагених влакана, смањује се физичка кондиција и
повећава се број придружених болести.
9) ПСИХИЧКО СТАЊЕ – промена понашања и стања свести , без обзира на узрок,
утичу на смањену моћ запажања и реаговања.
10) ЛОШЕ ЖИВОТНЕ НАВИКЕ - лоше хигијенске навике везане за нередовно,
неправилно и недовољно одржавање личне хигијене , одеће и постељине могу
довести до промена на кожи. Пушење и конзумација алкохола такође, могу
штетно деловати на стање коже.
11) НЕГА – правилна и стручна нега је основни предуслов превенције декубита. Осим
одржавања личне хигијене потребна је редовна и правилна промена положаја,
правилна исхрана и правилан избор одеће и обуће.Приликом избора одеће и
постељине треба водити рачуна да су израђени од финог памука и да могу да се
перу на 95 степени. Приликом одабира детерџента за прање рубља треба
избегавати био-активне дтерџенте јер они оштећују заштитни „филм“ коже. Ако
то није могуће препоручује се двоструко испирање и обавезно пеглање одеће и
постељине.
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10. ПОДЕЛА ДЕКУБИТА
Раније је коришћена подела декубита на 5 стадијума. Међутим, сада је широм света
прихваћена подела према препоруци ЕПУАП-а (European Pressure Ulcer Advisory Panel) и
НПУАП-а (The National Pressure Ulcer Advisory Panel) на 4+2 стадијума (градуса) према
клиничкој процени дубине и обима оштећења захваћеног ткива.

11. ПОТЕНЦИЈАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ ДУБЉИХ ТКИВА
Ружичасто – црвено до браон пребојена интактна кожа или крвљу испуњен плик настао
због оштећења ткива притиском или трењем. Пре појаве ових промена захваћена област
може бити болна, мекша или чврста, влажнија, топлија или хладнија од околног ткива.
Рана може еволуирати брзо откривајући нове слојеве ткива.

Одликује се локалним црвенилом или
тамнијом пребојеношћу коже које се не
повлаче на јак притисак. Кожа је интактна
промена брзо нестаје (за неколико сати)
ако се елиминише притисак. Промене на
нивоу дерма и епидерма су реверзибилне.
Област може бити болна, чвста, мекша,
хладнија или топлија од околине.
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СТАДИЈУМ I
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СТАДИЈУМ II
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Делимичан губитак дермиса клинички презентован као плитак отворен улкус са
црвенкасто ружичастом подлогом, без некротичког ткива. Може се презентовати као као
интактан или руптуран серумом испуњен плик. Подливи индукују постојање повреде
дубљих ткива. Оштећења су реверзибилна ако се отклони притисак.
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НАПОМЕНА ране од фластера, перинеални дерматит, мацерације или ексоријације не
треба приказивати као декубит II стадијума.

Губитак пуне дебљине коже. Поткожна маст може бити видљива, али кост, тетиве и
мишићи нису експонирани. Некротично ткиво може бити присутно, али не прикрива
дубину губитка ткива. Ивице могу бити подминиране и постојати тунели. У зависности
од локације овај стадијум може бити плитак или екстремно дубок. Овај стадијум брзо
напредује и инфицира се ако се не лечи. Знаци инфекције су: црвенило, оток,
карактеристичан мирис, жуте и зелене наслаге на рани, повишена температура коже око
ране и болна осетљивост. Могу се јавити системске промене које прате инфекцију:
фебрилност, леукоцитоза, анемичност општа слабост.
Хируршка обрада ране није увек неопходна али скраћује време зарастања.
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СТАДИЈУМ IV
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Одликује се са експонираним костима, тетивама или мишићима. Некротичко ткиво или
есхара могу бити присутни у појединим деловима ране. Често постоји подминирана
ивица и тунели. Дубина ране зависи од локације. Простире се у мишиће, фасције тетиве
или зглобне капсуле чинећи остеомијелитис могућим. Експонирана кост и тетива су
палпабилни и видљиви. Овај стадијум подразумева хируршку обраду ране и уклањање
некротичког ткива.

НЕОДРЕЂЕН СТАДИЈУМ (X)
Пун губитак меких ткива
Губитак пуне дебљине меких ткива чија је основа улкуса прекривена некротичким
ткивом и/или есхаром. Док се не уклоне некроза или есхара, не може се одредити
стадијум. Стабилна есхара тј. сува, адхерентна, интактна без еритема и флуктуација не
уклања се и служи као „билошки завој”.

12. НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ
Лечење декубита безусловно је повезано са негом болесника и у том третману
медицинска/патронажна сестра има веома значајну улогу нарочито у препознавању
промена на кожи (сестринска дијагноза), нези, обради декубита и едукацији болесника и
чланова породице о нези и факторима ризика. Сам поступак лечења и неге декубита је
комплексан и третира се као специфична хируршка рана. Декубити првог и другог
стадијума могу се лечити у кућним условима, док се трећи и четврти стадијум декубита
обрађује у медицинским установама.
Приликом лечења декубита важи правило:

АКО ЈЕ РАНА СУВА – НАВЛАЖИ ЈЕ!
АКО ЈЕ РАНА ВЛАЖНА – ОСУШИ ЈЕ!
Основни принципи лечења и неге декубита су:
1) ослобађање притиска на делу тела где се очекује или се већ појавио декубит
2) сваки декубит је специфична хируршка рана
3) рану декубита у првом стадијуму обавезно заштити
хидроколоидни, провидни филм-завоји, завоји са алгинатом, пенасти завоји и
завоји са хидрофилним влакнима)
5) свако превијање подразумева и обраду декубита
6) обрада декубита треба да буде безболна (ако болесник има болове укључити
аналгетике)
7) ако болесник има неколико декубита кренути од најлакшег и држати се принципа
асепсе и антисепсе за сваку рану појединачно
8) за испирање рана се не препоручују јаки антисептици (хидроген и јодни
препарати) јер оштећују гранулационо ткиво и успоравају санацију.
9) може се применити иригација ране
10) осушити рану од секрета упијањем
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4) превијање ране суво/влажно завојима за третирање декубита (завоји од газе,
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11) рана мора остати влажна након чишћења
12) ткиво око декубита мора бити суво
13) декубити на петама се хируршки не збрињавају , осим код појаве компликација
14) применити физикалне агенсе (овде је неопходно мишљење и надзор у току
третмана специјалисте за физикалну медицину и рехабилитацију а од физикалних процедура се примењују: УВ зраци,инфрацрвени зраци, поларизована
светлост, ласер, масажа, ултразвук, хидротерапија, електростимулација, кинезитерапија и хипербарична оксигенација)
15) контролисати инфекцију, уколико се развила
16) примена лекова (вазодилататори, фибринолитички препарати, инхибитори
серотонина)
17) упознати болесника (ако здравствено стање то дозвољава), неговатеља и чланове
породице са факторима ризика
18) дебридман (опсежна обрада) ране може се обавити на неколико начина. Стање
пацијента и циљеви неге одређују врсту дебридмана

13. ДЕБРИДМАН
Оштар дебридман је најбржи метод којим се уклања дебела прилепљена скрама и
девитализовано ткиво употребом скалпела и закривљених маказа са тупим врхом.
Дебридман са великом количином некротичког ткива обавља се у операционој сали.
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Механички дебридман се врши влажним и сувим тупферима. Газа наквашена
физиолошким раствором ставља се на рану и затим уклања након што се осуши и прионе
за дно ране. Циљ је да се уклоњеним завојем оствари дебридман ране. Мане ове методе су
што може трајати дуго и бити болна.

15

Ензимски дебридман се користи за уклањање некротичког ткива уништавањем
ткивних елемената. Локална средства за ензимски дебридман се стављају на некротичко
ткиво (ако постоји скрама она мора бити испресецана).
Аутолитички дебридман се изводи завојима који задржавају влагу за покривање дна
ране. Некротичко ткиво се уклања самодигестијом ензима у течности ране. Траје дуго и
погодан је за болеснике који не могу да поднесу ниједан други метод. Не примењује се
ако је дошло до инфекције.

14. ИНФЕКЦИЈЕ ДЕКУБИТА
Приликом обраде декубита обавезан је преглед ране и уочавање евентуалних знакова
инфекције а то су:
 карактеристичан мирис
 црвенило и повишена температура коже око декубита
 знојење
 присуство наслага жуте или зелене боје
 болна осетљивост коже (ако је очуван сензибилитет)
Ако је дошло до инфекције предузимају се следећи кораци у лечењу:
 строго поштовати све мере асепсе и антисепсе
 спречити евентуално загађење фецесом
 свакодневна обрада декубита
 присуство непријатног мириса захтева чешће превијање
 узимање бриса ране аспирацијом течности иглом
 лечење антибиотском терапијом по антибиограму
 извршити дебридман ране
 Обратити пажњу на знакове ширења инфекције тј. сепсе (повишена или висока ТТ
непознатог узрока, убрзани рад срца, низак ТА, конфузност или тешкоће у
концентрацији)

Оперативно лечење се примењује код III и IV стадијума, ако конзервативан метод није
дао позитвне резултате у задњих 8-10 недеља лечења или ако декубит може угрозити
живот пацијента. Успешност ових операција није велика и код старих пацијената
продужује животни век до годину дана. Да би пацијент био подвргнут хируршком
захвату мора бити медицински стабилан, уобичајено ухрањен , способан да поднесе већи
губитак крви, да не пуши и да нема инфекцију уринарног тракта.
Операције се изводе:
 ексцизијом (дубоким исецањем) декубита и његовим директним затварањем
шавом
 кожним графтом, најчешће аутотрансплантом, након ексцизије до у здраво ткиво
 кожним режњем
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 кожно-мишићним режњем, најчешће се раде код болесника са остеомијелитом
јер ови режњеви су природна брана инфекцији, умањују мртви простор у рани
поспешују прокрвљеност ткива
 слободним режњем, овај хируршки захват се изводи изузетно ретко, а огледа се
врстом мишићног режња код кога се под микроскопом повезују крвни судови са
даваочевог режња на примаочеве
Постоперативно, болесник мора да лежи на одговарајућем анти декубиталном душеку
или на Stryker-овом раму бар две недеље. Седење се започиње између треће и четврте
недеље а најчешће после шесте. Постепено се према процени повећавају периоди седења
или лежања на оперисаном делу да би се повећала његова отпорност на притисак,
пратећи при том бледило режња или црвенило. Након промене положаја оно мора
нестати за 10 минута. Укупно време мобилизације након реконструктивне операције је
8,5 недеља. Након зарастања декубита епител никада се не врати у првобитно нормално
стање, обично је тањи, мање пигментован и 20% мање отпоран од здравог епитела.

16. П Р Е В Е Н Ц И Ј А
Основни циљ превенције је одржавање циркулације у капиларни крвним судовима коже
и уклањање узрока. Због тога превенција појаве декубита започиње проценом стања
болесника. Правилна процена омогућује планирање мера и активности које треба
предузети праћење резултата планираних мера. У ту сврху се употребљавају:
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Нортон скала (The Norton score) за израчунавање степена ризика за настанак декубита
почела је прво примену у болницама за старе а потом се проширла на друге болнице и у
кућним условима. Једноставна је, брзо се попуњава, може да је попуни и сам болесник.
Ова скала мери параметре који се односе на самог болесника, а не и на утицаје спољашње
средине. Практична је, а служи и у одабиру помоћних средстава који треба да смање
притисак на место ослонца.
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Браденова скала (Braden scale for predicting pressure ulcer risk) је нешто потпунија јер у
обзир узима сензибилитет и квалитет исхране који су код ове патологије изузетно
важни.

17. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Преглед коже врши се свакодневно при чему посебно обратити пажњу на
предилекциона места. Треба уочити сваку промену на кожи, њену боју (црвенило,
обезбојавање), квалитет (сјај, тургор, пуцања, присуство пликова и осипа и др.), а
палпацијом констатовати влажност, температуру и чврстину. Овај преглед врши друга
особа, али уз помоћ огледала може и сам болесник ако је у могућности.
Процена стања коже врши се визуелно и тактилно.
Општа и лична хигијена, подразумева редовно купање и негу коже дечијим кремама,
брисање коже изводити упијањем.
Постељина мора бири чиста од природних материјала, затегнута, испегглана, без
дугмади, а покривачи морају бити лагани да болеснику не обарају стопала кад лежи на
леђа.

Слика број 3: Позиционирање болесника
Активност, колико здравствено стање и покретљивост дозвољавају.
Контрола сфинктера, апликација катетера, тренинг мокраћне бешике.
Не дозволити лежање на болесној страни!
Укалањање бола
Исхрана, овде посебно треба водити рачуна а најбоље је консултовати нутриционисту.
Психолошка подшка, како болеснику тако и члановима породице.
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Позиционирање је радња која се изводи техником позиционирања са циљем
постављања тела или делова тела у физиолошке или функционалне положаје у
временском периоду који мора бити одговарајући.
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18. КЛИНИЧКА ПРАКСА
Као пример добре клиничке праксе сагледавања ове патологије код неуролошких
болесника представљам модификовану табелу, сестринску дијагнозу и интервенције
медицинске сестре ради превеције декубита као део истраживања медицинских сестара
Института за неурологију КЦС и Института за физикалну медицину и рехабилитацију,
обављеног у Београду 1998. год.
Цитирам:
ПСИХОФИЗИЧКО СТАЊЕ

I стадијум пролазног
циркулаторног поремећаја
Болесник непокретан, на
предилекционим местима
видљива активна
хиперемија

II стадијум
оштећења коже
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Еритем и конгестија коже.
Површински
слој
је
уништен, епидерм огулјен.
Када се уклони притисак и
даље
остаје,
води
ка
отврднућу
и
губљењу
физиолошке боје
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III стадијум
разарања коже и
поткожног ткива
Дубљи слојеви коже и
поткожног ткива су увучени,
што резултира стварањем
некрозе и улцера

СЕСТРИНСКА
ДИЈАГНОЗА
Потенцијално
оштећење
интегритета коже као
последица
инактивности
манифестује се
пролазним
разливеним
црвенилом
Нарушавање
површинског слоја
коже у вези са
притиском на
предилекционим
местима на телу,
непокретношћу,
влажним постељним
рубљем – манифестује
се огуљеним
епидермом
Оштећење
интегритета коже у
вези са
непокретношћу,
измењеном
циркулацијом,
сензитвним
дефицитомманифестује се
разарањем дубљих
слојева коже и
поткожног ткива

ЦИЉЕВИ

ПЛАН АКТИВНОСТИ

Спречити појаву
пасивног
црвенила

Мере превенције:
-Правилна и редовна
лична хигијена
-Правилна исхрана
-Борба против
метаболичког дисбаланса
- Промена положаја
оболелог на 2/24 сата
-Превенција озледа коже
приликом коришћења
корективних помагала

Спречити
инфекцију
површинског
оштећеног слоја
коже.

-Примена свих
претходних мера које се
настављају у овом и током
даљег третмана
- Третман оштећене коже
асептичним поступком.
- Примена Биоптрон
фототерапије

Санирати
декубиталне
промене до краја
хоспитализације,
спречити
инфекцију.

- Узимање бриса из ране
(и према резултатима)
примена прописане
терапије антибиотика.
- Третман декубиталне
ране по свим принципима
асепсе и антисепсе.
- Примена Биоптрон
фототерапије.

IV стадијум дубоке
пенетрације и некрозе
Разарње коже, мишића и
коштане масе. Захваћена је
глутеална и сакрална регија.
Некроза дубоких слојева
ткива је већа него на
пшовршини, видљиви су тзв
„кратери“
и
„џепови“.
Трансудација
ткивне
течности је влика. Опште
стање болесника је лоше.
V стадијум
некроза коштане масе
Некроза захвата дубоке
слојеве мишића и коштаног
ткива.

Оштећења
интегритета ткива у
вези са ендогеним и
егзогеним факторима
манифестују се
некрозом.

Поремећај општег
стања болесника у
вези са трансудацијом
манифестује се
дефицитом ткивне
течности.

Спречити даље
компликације и
санирати
декубитални
улцер.

- Хируршка обрада
декубиталне ране
(екцизија некротичког
ткива), интервенција
хирурга.
- Обезбедити довољан
унос течности.
- Консултовати
дијететичара у вези са
исхраном.

Спречити даље
компликације.

- Хируршка обрада ране,
интервенција хирурга за
пластичну хирургију.
- Примена прописане
терапије.

Табела 1: Клиничка пракса

Интервенције медицинске сестре ради превенције декубитуса
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Савремена индустрија израдила је посебан уметак за кревет, израђен на принципу
ваздушних јастука. Састоји се од низа цевастих шупљина, од којих се свака друга
аутоматски свака 4 минута постепено пуни празни. Тако се постиже минимално трајање
притиска подлоге на кожу болесника. Тај уметак не може спречити настајање декубитуса
на петама, те је потребно посебно растерећење пета. То се може постићи душеком који је
краћи од кревета, тако да пете иду преко ивице душека. Овакав начин заштите је бољи од
заштите ваздушним колутом или колутом од памука, јер се ограничава притисак на
предео Ахилове тетиве, није потребна фиксација, па слободан покрет обезбеђује већу
удобност.
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Ваздушни колут је средство за заштиту од декубитуса, али само уколико се правилно
примењује. Неисправно постављен и сувише надуван може изазвати сметње у
циркулацији крви.

Слика број 4: Ваздушни колут
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Неопходно је код болесника редовно одржавати личну хигијену: свакодневно купање
водом и сапуном, уз благо трљање (масажу) тела, са посебним третирањем
предилекционих места. После купања, посушити кожу, намазати предилекциона места
хранљивом кремом, затегнути (првенствено чисту и суву) постељину и болесникову
одећу (пиџаму).
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Посебно треба водити рачуна да болесник буде увек сув.
Веома је важна промена положаја болесника – са једног бока (стране) на други, слеђа на
трбух – на два, један или половину часа у току дана, а уз примену корективних положаја.
Положај болесника треба прилагодити дневним активностима на одељењу, па тако-када
је време ручку, окренути болесника на бок, за време посете, на леђа...
Приликом окретања болесника поступати пажљиво, јер трење услед повлачења коже
може оштетити кожу. Због тога се ноћна посуда (лопата) не сме подвлачити под
болесника, већ се он мора подићи, а лопата се под њега поставља.

На ово треба посебно обратити пажњу у нези парализованих болесника код којих је због
сметњи инервације угрожен проток крви.
За време боравка у болници медицинска сестра подучава пацијенте код којих постоји
повећан ризик од појаве декубитуса.
Болесник научене поступке треба савесно да примењује после повратка у породичну
средину:
 свако вече треба да детаљно прегледа кожу свога тела;
 да би видео кожу ба леђима, боковима, петама, лактовима, болесник ће
употребити ручно огледало;
 треба да има навику свакодневног купања (топлом водом и сапуном). Приликом
купања треба да зна да посебну пажњу мора обратити на предилекциона места, а
после купања да их намаже храњљивом кремом;
 треба да научи да приликом купања примењује лагане покрете трљања:
 треба да зна да је неопходна чиста и сува ноћна посуда (уколико је користи), чије
ће рубове пре употребе посути талком;
 уколико болесник примењује неко од ортопедских помагала, мора да научи да
ниједан део тела не сме да трпи јак притисак. Тело треба пажљиво прегледати
због могућег црвенила које може значити потенцијални декубитус;
 ради превенције декубитуса и повећања опште отпорности болесника неопходна
је калорична и витаминска исхрана;
 исхрана богата протеинима помаже у превенцији оштећења, те ће медицинска
сестра, у сарадњи са нутриционистом и лекаром, усагласити болесникову исхрану

Свако добијање на телесној тежини болесника доприноси сметњи циркулације крви,
болесник се теже креће, а и ортороичко средство (уколико га користи) постаје тесно и
врши додатни притисак,
Медицинска сестра ће охрабрити и подстицати оболелу особу на кретање (уколико то
дозвољава њено зравствено стање).
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са његовим здравственим стањем и жељама;
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19. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Приказ случаја I
Особа стара 25 година, везана за инвалидска колица, са одузетошћу доњих екстремитета
има на петама видљиво задебљање и црвенило.
Налаз: на предилекционим местима обе пете видљивља интактна кожа са црвенилом
које се не повлачи, област око црвенила је мекша и хладнија од околине – декубит I
стадијума
Циљ лечења: санирати црвенило на петама
План лечења: отклонити притисак, у овом случају набавка адекватне обуће, свакодневно
превијање, позиционирање одузетих екстремитета, хигијена и консултација физијатра о
употреби фототерапије.
Након три недеље долази до регресије црвенила
Даље мере: редовна контрола предилекционих места, наставити са позиционирањем
екстремитета, корекција понашања и набавка антидекубиталног душека.

Приказ случаја II
Инвалид у Дому за инвалидна лица,стар 56 година, непокретан са раном на леђима
овалног облика промера 10x8 цм.
Налаз: плитак отворен улкус са ружичастом подлогом, без некротичног ткива и подлива.
Циљ лечења: санација улкуса и спречавање инфекције
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План лечења: скренути пажњу особљу на одражавање хигијене корисника. позиционирање на пола сата, свакодневно превијање уз дебридман, примена фототерапије,
узети брис ране.

23

Коментар: пропустима у нези корисника дошло је до појаве влажне постељине која је
удружена са измењеном циркулацијом и сензитивним дефицитом корисника довела до
појаве декубита.

Приказ случаја III
Жена стара 67год. Непокретна након прележаног можданог удара са огромном црном
раном, у десном глузеалном пределу, која заудара. Живи у старачком домаћинству
лошим хигијенским ислабим материјалним условима. Болује од шећерне болести и
високог крвног притиска.
Налаз: огромна црна рана са некротичким ткивом која заудара, присутни су тунели,
присутна трансудација, ТА 175/95, гликемија 9,7. Опште стање болеснице је лоше.
План лечења: хоспитализација ради покушаја стабилизације здравственог стања и
евентуално хируршког захвата.
Циљ лечења: покретање поступка за смештај у палијативни центар или адекватну
установу социјалне заштите.
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