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Περίληψη
Σκοπός: 0 σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίπτωσης των ελκών από πίεση σε νοσοκομείο στη Κύπρο.
Υλικό και Μέθοδος: Προοπτική μελέτη παρακολούθησης. Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσε ίο σύνολο

των ασθενών που

νοσηλεύτηκαν σε χειρουργικές και ορθοπεδικές κλινικές Γενικού Νοσοκομείου στη Κύπρο, κατά την διάρκεια μιας περιόδου 2 μηνών από
τις 18/2/2015 έως 18/4/2015.

Αποτελέσματα: Παρακολουθήθηκαν 489 ασθενείς οι οποίοι έδωσαν την συγκατάθεση τους. Από τους 489 ασθενείς εμφάνισαν μία μόνο
κατάκλιση 33 (6.75%) και 10 από τους ασθενείς εμφάνισαν και δεύτερη κατάκλιση (2%). Συνολικά καταγράφηκαν 43 κατακλίσεις. Η
επίπτωση των ελκών από πίεση ήταν 8.79% σε χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Συμπεράσματα:

Η επίπτωση των ελκών από πίεση ήταν παρόμοια με τα διεθνή δεδομένα που καταγράφονται σε γενικά τμήματα

τριτοβάθμιων νοσοκομείων, τα οποία κυμαίνονται από 2.2% έως 38%. Αν και το χρονικό διάστημα της έρευνας ήταν σύντομο,
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυξημένη επίπτωση στην εμφάνιση ελκών από πίεση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Έλκος από πίεση, επίπτωση, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the incidence of pressure ulcers in hospital in Cyprus.
Methodology: The study population of this cohort study were the total of inpatients of surgery and orthopaedic wards in Nicosia General
Hospital. The study was conduct in a period of 2 months, from 18/2/2015 and 18/4/2015.

Results: monitored the 489 who gave their consent. Of the 489 patients had a single pressure ulcer by 33 (6.75%) and 10 patients had a
second pressure ulcer (2%). Total recorded 43 pressure ulcers. The incidence of pressure ulcer was 8.79% over a period of 2 months.

Conclusions: The

incidence of pressure ulcers was similar to international findings in general hospital's wards, ranging from 2.2% to

38%. Although the time period was only two months, it was found that there was an increased incidence in the development of pressure
ulcers, in such a short time.
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Εισαγωγή

Ως επίπτωση ελκών από πίεση ορίζεται «Ο αριθμός των νέων

Έλκος από πίεση, είναι γνωστό και ως «κατάκλιση», ορίζεται ως

περιστατικών ελκών από πίεση σε μέρη που δεν υπάρχουν

ερεθισμός/πληγή στη περιοχή του δέρματος όπου υπόκεινται σε

κατακλίσεις στον γενικό πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη χρονική

υψηλή πίεση, με συνδυασμό την υγρασία, την διάτμηση ή τριβή του

περίοδο» (Dorner 2009). Σε Γενικά Νοσοκομεία η επίπτωση

σώματος σε οστικές προεξοχές (Agrawal 2012).

κυμαίνεται από 2.2% έως 38%. Η επίπτωση των κατακλίσεων

Άτομα για ανάπτυξη κατακλίσεων αποτελούν οι ηλικιωμένοι ασθενείς

μεταβάλλεται ανάλογα με τα τμήματα του νοσοκομείου, με τους ασθε-

σε κρίσιμες καταστάσεις, άτομα με νευρολογικές διαταραχές,

νείς των Ορθοπεδικών τμημάτων και των Μονάδων Εντατικής

διαταραγμένη διατροφή (Υπο- θρεψία), προβλήματα που σχετίζονται

Θεραπείας (ΜΕΘ) να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

με έλλειψη κίνησης και με χρήση εξοπλισμού που δεν έχει σχεδιαστή

Τα έλκη από πίεση είναι από τις πιο δαπανηρές επιπλοκές και η τρίτη

κατάλληλα για να παρέχει ανακούφιση από τη πίεση (Charlier 2001,

πιο πολυδάπανη διαταραχή μετά τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές

Kirman 2014, Grey 2006).

παθήσεις (Agrawal 2012). Το οικονομικό κόστος μιας χρόνιας πληγής

Τα ποιο κοινά σημεία για τη δημιουργία κατακλίσεων είναι το ιερό

μπορεί να κοστίσει από €6,650 έως €10,000. Επίσης, το 2-4% των

οστού και η πτέρνα. Επίσης και άλλες περιοχές είναι επιρρεπείς στην

συνολικών δαπανών για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

δημιουργία κατακλίσεων όπως τα πτερύγια των αυτιών, το ινίον, το

δαπανάται για την διαχείριση των πληγών (Seppanen 2014). Το

πηγούνι, η ωμοπλάτη, ο αγκώνα, ο τροχαντήρας, ο γλουτός, το

κόστος των ελκών από πίεση αυξάνεται σημαντικά σε παρουσία

γόνατο, τα σφυρά (Invacare 2008).

επιπλοκών, λόγο του

αναμενόμενου

αυξημένου

κόστους

στην

θεραπεία

και

του

μεγαλύτερου χρόνου επούλωσης του έλκους. Άρα, η πρόληψη των
ελκών από πίεση θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων των
επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίπτωσης των
ελκών από πίεση σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικές και
ορθοπεδικές κλινικές σε νοσοκομείο της Κύπρου.

Υλικό και Μέθοδος
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προοπτική μελέτη παρακολούθησης
(cohort study) και τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσε το σύνολο
των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε χειρουργικές και ορθοπεδικές
κλινικές Γενικού Νοσοκομείου στη Κύπρο. Η χρονική διάρκεια της
έρευνας καθορίστηκε στους δυο μήνες από τις 18/2/2015 έως
18/4/2015 και ο χρόνος παρακολούθησης του δείγματος ξεκινούσε
από την ημέρα εισαγωγής μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο.
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ειδικό σχεδιασμένο
έντυπο καταγραφής στο οποίο κατεγράφησαν τα δημογραφικά
στοιχεία των ασθενών, η βαθμολογία στην κλίμακα συννοσηρότητας
Charlson, το στάδιο, η εντόπιση και η ημέρα εμφάνισης των ελκών
από πίεση και τέλος η ύπαρξη προληπτικών μέτρων (Υποστηρικτική
Επιφάνεια, Κινητικότητα, Διατροφή).
Για τη διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε έγκριση από την Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ ΕΠ 2014.01.95), από την
Επιτροπή Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Αρ. Φακέλου:
3.28.298) και από το Υπουργείο Υγείας (Αρ. Φακέλου: 5.34.01.7.6Ε).
Για την εκτίμηση του σταδίου κατάκλισης χρησιμοποιήθηκε η
επικρατέστερη κλίμακα σταδιοποίησης που χρησιμοποιείται από την
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) και European
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), σύμφωνα με την οποία

OL

κατακλίσεις ταξινομούνται σε στάδια (NPUAP & EPUAP 2009).
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού
προγράμματος "SPSS Statistics 21".

Αποτελέσματα
Κατά την διάρκεια της έρευνας παρακολουθήθηκαν οι ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν σε ορθοπεδικές και χειρουργικές κλινικές. Το τελικό
δείγμα των ασθενών ήταν 757 από τους οποίους παρακολουθήθηκαν
οι 489 οι οποίοι έδωσαν εγγράφως την συγκατάθεση τους. Από τους
489 ασθενείς εμφάνισαν μία μόνο κατάκλιση οι 33 (6.75%) και 10 από
τους ασθενείς εμφάνισαν και δεύτερη κατάκλιση (2%). Συνολικά
καταγράφηκαν 43 κατακλίσεις.
Υψηλά ποσοστά εμφάνισης ελκών από πίεση προέκυψαν στο
Ορθοπεδικό τμήμα 65.11%, στα κατάγματα ισχίου 53.48%, στις ηλικίες
>81 ετών 76.74%, στις έκτακτες εισαγωγές 14.23%, σε απλά αφρώδη
στρώματα

νοσοκομείου 8.86% και σε κινητοποίηση μετά από >3η μετεγχειρητική
ημέρα 16.84%.
Στο σύνολο των κατακλίσεων η 1η κατάκλιση αποτέλεσε το 76.74%
και η 2η κατάκλιση το 23.25%.
Η επίπτωση των ελκών από πίεση/κατακλίσεων ήταν 8.79% σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών. Στα ορθοπεδικά τμήματα η επίπτωση
ήταν 12.90% και στα χειρουργικά τμήματα 5.51%.
Οι κατακλίσεις που εμφανίστηκαν στους ασθενείς ήταν κυρίως
σταδίου 1ου, 2ου και 3ου. Η 1η κατάκλιση εντοπίζονταν συνήθως
στην ιεροκοκκυγική περιοχή και ήταν σταδίου 1ου 63.6%. Η 2η
κατάκλιση εντοπίζονταν πιο συχνά στην πτέρνα 60%.
Στα γραφήματα 3-5 καταγράφεται η συχνότητα των ελκών από πίεση/
κατακλίσεων ως προς την ανατομική

23.25%, προεγχειρητικά και την 2η μετεγχειρητική ημέρα 20.93%,
πριν την εισαγωγή 18.60% και την 1η μετεγχειρητική ημέρα 16.28%.
(Γράφημα 6)

Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίπτωση των
ελκών από πίεση σε ασθενείς που νοση- λευτήκαν σε ορθοπεδικές και
χειρουργικές κλινικές. Επίσης, διερευνήθηκαν τα ανατομικά σημεία, τα
στάδια και ημέρα εμφάνισης των ελκών από πίεση.
Η επίπτωση των ελκών από πίεση που παρατηρήθηκε στην μελέτη
ήταν 8.79% για ένα διάστημα 2 μηνών. Στα Ορθοπεδικά τμήματα η
επίπτωση ήταν 12.90% και στα Χειρουργικά τμήματα 5.51%
αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αν και δύσκολα να γίνουν κάποιες
σύγκρισης με άλλες μελέτες, εντούτοις συμπίπτουν με αποτελέσματα
άλλων μελετών που εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
που έγινε για την επίπτωση των ελκών από πίεση. Τα αποτελέσματα
που ανευρέθησαν για τα γενικά τμήματα ήταν 0.20% έως 38%
(Mcinnes 2011, Schoonhoven 2006, Bennett 2004, Moore 2014, Alshadedi 2012, Moore & Cowman 2012). Σε ορθοπεδικά τμήματα η
επίπτωση κυμάνθηκε απο 5.2% έως 28.33% (Al-shadedi 2012,
Χαρχαρίδου 2009). Επίσης σε τμήματα οξείας φροντίδας από 0.4%
έως 38%, σε μακροχρόνια φροντίδα από 2.2% έως 23.9% και σε κατ'
οίκον φροντίδα από 0% έως 17% (Dorner 2009, Gupta 2004, Mcinnes
2011).
Δεδομένα στην ελληνική βιβλιογραφία δεν ανευρέθησαν για την
επίπτωση των ελκών από πίεση που να αφορούν την Κύπρο. Οι
μελέτες που ανευρέθησαν αφορούσαν την επίπτωση των ελκών από
πίεση στην Ελλάδα, σε Ορθοπεδικά τμήματα 28.33% (Χαρχαρίδου
2009) και στην Αμερική σε Ορθοπεδικά τμήματα 11.9% έως 19.2% (Alshadedi 2012). Όπως έχει αναφερθεί και ποιο πάνω δεν είναι εύκολο
να γίνουν συγκρίσεις, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυξημένη
επίπτωση στην εμφάνιση ελκών από πίεση, παρά το μικρό χρονικό
διάστημα της έρευνας.
Σε σχέση με την σταδιοποίηση των ελκών από πίεση το 1ο Στάδιο
ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη συχνότητα 69.76%, 2ο Στάδιο 20.93%, 3ο
Στάδιο 9.30%. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκαν
μελέτες με παρόμοια αποτελέσματα όπου το 1 ο Στάδιο ήταν αυτό με
τις περισσότερα εμφανίσεις 45.3% (Sterner 2011), 63.6% (Lahmann
2006), 40.6% (Alja'afreh & Mosleh 2013), 53.5% (Willem 2009), 76.1%
(Abdolrahimi 2013), 90% (Onigbinde 2012), 63.5% (Scarlatti 2011),
50.6% (Baath 2014). Όσο αφορά την σταδιοποίηση ανά κλινική στη
μελέτη μας στη ορθοπεδική κλινική το ποσοστό εμφάνισης 1ου σταδίου ήταν 48.8% και τη χειρουργική 20.9%. Σε μελέτη των Jan Willem
(Ολλανδία) και για τις 2 κλινικές (Χειρουργική & Ορθοπεδική) το 1 ο
Στάδιο ήταν αυτό με το περισσότερο ποσοστό 53.5% (Willem 2009).
εντόπιση και το στάδιο. Από τις 43 κατακλίσεις το 55.81% εντοπιζόταν

Για την Ορθοπεδική κλινική σε μελέτη των Sterner και συν. (Σουηδία)

στο κόκκυγα, το 23.25% στην πτέρνα, το 11.63% στους γλουτούς, το

το 1 ο Στάδιο Ν=34 έλκη από πίεση (45.3%) (Sterner 2011) και σε

4.65% στην ωμοπλάτη και σε μια άλλη περιοχή. Σε σχέση με το στάδιο

μελέτη των Abdolrahimi και συν. (Ιράν) το 1ο Στά-

το 69.77% ήταν 1ου σταδίου, το 20.93% ήταν 2ου σταδίου και το
9.30% ήταν 3ου σταδίου.
Από το σύνολο των κατακλίσεων (Ν=43), σε σχέση με την ημέρα
εμφάνισης

/

νοσηλείας

οι

περισσότερες

μετεγχειρητική ημέρα με ποσοστό

εμφανίζονται

>

3η

διο 76.1% (Abdolrahimi 2013). Υπάρχουν και μελέτες που αποκλίνουν

μπορεί να θεωρηθούν η υποστελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων,

από τα αποτελέσματα μας, όπως τις Χαρχαρίδου (Ελλάδα) όπου

η έλλειψη εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης στην πρόληψη

έχουμε περισσότερα έλκη από πίεσης 2ου Σταδίου Ν=47 έλκη από

των

πίεση (Χαρχαρίδου 2009) και Baumgarten (ΗΠΑ) 2ου Σταδίου 88.4%

θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.

(Baumgarten 2012). Για τη Χειρουργική Κλινική σε μελέτη των Scartatti

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι κρίνεται αναγκαία η άμεση

και συν. (Βραζιλία) το 1 ο Στάδιο ήταν 63.5% (Scarlatti 2011).

κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων υγείας για την βελτίωση

Σε σχέση με την ανατομική εντόπιση των ελκών από πίεση ήταν στο

της παρεχόμενης φροντίδας, μέσα από την ενίσχυση και στελέχωση

Κόκκυγα 55.81%, Πτέρνα 23.25%, Γλουτοί 11.63%, Ωμοπλάτη 4.65%

των νοσηλευτηρίων, την αναβάθμιση του εξοπλισμού για πρόληψη,

και σε άλλη περιοχή 4.65%. Σε Γενικά νοσηλευτικά τμήματα τα

καθώς και την ορθή εκπαίδευση και επιμόρφωση τόσο του

περισσότερα έλκη από πίεση εντοπίζονται στον κόκκυγα. Ένας

νοσηλευτικού προσωπικού, όσο και των λοιπών επαγγελματιών

μεγάλος αριθμός μελετών έχει τεκμηριώσει την αυξημένη εμφάνιση

υγείας.

των κατακλίσεων στον κόκκυγα 56% (Sterner ,

Βιβλιογραφία

47.3%

(Lahmann 2006), 52% (Al-shadedi 2012), 93.75% (Moore & Cowman
2012), 30.1% (Nijs 2009), 54.23% (Alja'afreh & Mosleh 2013), 82.4%
(Augusto 2011), 34% (Abdolrahimi 2013), 11.9% (Onigbinde 2012),
60.22% (Jiang 2014), 54.5% (Baumgarten 2012), 26.31% (Scarlatti
2011), 36.6% (Baath 2014). Ίσως να οφείλεται στο ενδεχόμενο ότι το
συγκεκριμένο ανατομικό σημείο (Κόκκυγας) δέχεται τις περισσότερες
δυνάμεις. Επίσης, υπάρχουν και μελέτες που εμφανίζουν απόκλιση με
τα δικά μας αποτελέσματα. Γλουτοί Ν =34 έλκη από πίεση
(Χαρχαρίδου 2009) & Πτέρνα 21.8% (Eberlein-Gonska 2013). Η εντόπιση των έλκων από πίεση στον κόκκυγα ήταν αυξημένη και στις 2
κλινικές (Ορθοπεδική & Χειρουργική) 37.2% και 18.6% αντίστοιχα. Τα
αποτελέσματα μας συγκλίνουν με διεθνείς μελέτες που αφορούν αυτά
τα τμήματα. Για το Ορθοπεδικό 41.3% (Sterner 2011), 52% (Alshadedi
,

34% (Abdolrahimi 2013), 54.5% (Baumgarten 2012).

Χειρουργικό N=15 έλκη από πίεση (Scarlatti 2011).
Ο χρόνος μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύεται ως
πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη ελκών από πίεση. Στη παρούσα
έρευνα μελετήθηκε η ημέρα εμφάνισης ελκών από πίεση. Πριν την
εισαγωγή 18.60%, Προεγχειρητικά20.93%, 1η μετεγχειρητική ημέρα
16.28%, 2η μετεγχειρητική 20.93%, > 3η μετεγχειρητική 23.25%. Τα
αποτελέσματα έχουν δείξει ότι όσο αυξάνεται η ημέρα νοσηλείας των
ασθενών αυξάνεται και ο αριθμός των κατακλίσεων. Βλέπουμε ότι σε
διάφορες έρευνες τα αποτελέσματα μας συγκλίνουν ως προς την
ημέρα εμφάνισης των ελκών από πίεση. 61.42% > 2η εβδομάδα
(Alshadedi 2012), 4.65% (Eberlein-Gonska 2013), 28-35 μέρες 66.7%
(Abdolrahimi 2013), 1-20 μέρες 40.9% (Onigbinde 2012), > 30 μέρες
51.19% (Jiang 2014). Άρα όσο αυξάνεται ο χρόνος νοσηλείας των
ασθενών αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης των ελκών από πίεση.

Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας
για την εκτίμηση της επίπτωση των ελκών από πίεση.
Δυστυχώς τα αποτελέσματα της μελέτης απέδειξαν την ανεπαρκή
λήψη προληπτικών μέτρων. Ως πιθανά αίτια

παραγόντων

κινδύνου

των

ελκών

από

πίεση

και

της
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