
 
0

 

 
 

Μ
 
 
 
 
Χ
1

2

3

 
 
 
Π
 
Σ
σ
π
(
J
η
τ
σ
π
ν
ε
 
Λ
 

5

Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 56-6
 

ελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ 

ατζή M.1,Τσάρας K.2, Παπαθανασίου I.2, Λαχανά E.2, Παραλίκας Θ.2, Κοτρώτσιου Ε.3

. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc “Κλινική Νοσηλευτική”, ΜΕΘ ΠΓΝ Λάρισας 

. Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής  ΣΕΥΠ ΤΕΙ Λάρισας 

. Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής  ΣΕΥΠ ΤΕΙ Λάρισας 

ΕΡΙΛΗΨΗ 

κοπός: Ο σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση της συχνότητας, της βαρύτητας και της εντόπισης των κατακλίσεων 
ε ασθενείς ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το µελετώµενο 
ληθυσµό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=236) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους 

1/1/2006 – 31/12/2006). Για την εκτίµηση των ασθενών υψηλού κινδύνου χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Gubbin and 
ackson και για το στάδιο κατάκλισης η κλίµακα Shea. Αποτελέσµατα: Όσον αφορά τη συχνότητα των κατακλίσεων 
 Επίπτωση Πυκνότητας ήταν 0,03 κατακλίσεις ανά ηµέρα και ο Επιπολασµός 24,3%. Σύµφωνα µε τη σταδιοποίηση 
ο 17,6% ήταν 1ου βαθµού, το 55,3% 2ου βαθµού, το 20,0% 3ου βαθµού και το 7,1% 4ου βαθµού, µε συχνότερο 
ηµείο εµφάνισης τον κόκκυγα, τους γλουτούς και τις πτέρνες. Συµπεράσµατα: Η συχνότητα των κατακλίσεων ήταν 
αρόµοια µε τα διεθνή δεδοµένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρµογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η βελτίωση της 
οσηλευτικής φροντίδας, η ενίσχυση της στελέχωσης, η αναβάθµιση του εξοπλισµού αλλά και η συνεχιζόµενη 
κπαίδευση του προσωπικού θεωρούνται απαραίτητα για την αντιµετώπιση των κατακλίσεων. 

ΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κατακλίσεις, Επίπτωση, Επιπολασµός, ΜΕΘ 
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BSTRACT 

IM: The aim of this study was to estimate the incidence and the severity of pressure ulcers in ICU patients. 
ATERIALS & METHODS: The study was performed in ICU, University Hospital of Larissa. All patients who have 
een nursed in the ICU between 1/1/2006 – 31/12/2006 were included in the study (n=236). Cubbin and Jackson 
cale, was used to identify high risk patients and Shea Scale was used to evaluate the severity of pressure ulcers. 
ESULTS: The incidence density estimated as 0.03 (events/day) and the prevalence was 24.3%. According to the 
hea Scale of severity, 17,6% of pressure ulcers was Stage I, 55,3% Stage II, 20,0% Stage III and 7,1% Stage IV. 
ressure ulcers presented more frequent coccyx, buttocks and heels. CONCLUSIONS: The incidence of pressure 
lcers was found, was similar than previously reported historical data. However, new therapeutic strategies and 
dvances in nursing care are warranted to improve further the management for pressure ulcers. 

eywords: Pressure ulcers, Incidence, Prevalence, ICU 

ΙΣΑΓΩΓΗ 
 παρουσία των κατακλίσεων αποτελεί ένα µείζον 
λινικό πρόβληµα που συνεχίζει να απασχολεί έντονα 
ους επαγγελµατίες υγείας, παρά τη µεγάλη 
πιστηµονική πρόοδο στην κατανόηση της 
αθοφυσιολογίας του µηχανισµού πρόκλησής τους 
λλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας αναφορικά µε την 
ρόληψη και τη θεραπεία τους.  
Η κατάκλιση είναι µια εντοπισµένη καταστροφή 
εριοχής του δέρµατος και υποκείµενων ιστών που 
ναπτύσσεται σαν αποτέλεσµα της παρατεταµένης 
σχαιµίας των ιστών λόγω πίεσης του δέρµατος.1-3 Αυτό 
υµβαίνει σε κατακεκλιµένους ασθενείς που 
οποθετούνται στην ίδια θέση για πολύ χρόνο. Τα έλκη 
χηµατίζονται συνήθως στα προεξέχοντα µέρη του 
ώµατος όπως είναι οι πτέρνες, η ιερά χώρα, οι 

αγκώνες, η ωµοπλάτη, το ινίο, τα σφυρά, ο µείζων 
τροχαντήρας, οι πλευρές, το ακρώµιο, τα αυτιά, τα 
δάκτυλα, τα γόνατα, τα γεννητικά όργανα στους άνδρες, 
το στήθος στις γυναίκες, τα ζυγωµατικά, το πηγούνι, 
ανάλογα µε τη θέση στην οποία τοποθετείται ο 
ασθενής.1-4

Η κατάκλιση σχηµατίζεται όταν η εξωτερική πίεση 
που ασκείται στο δέρµα υπερβαίνει την πίεση της 
µικροκυκλοφορίας µε αποτέλεσµα τη διακοπή του 
εφοδιασµού των ιστών της περιοχής µε θρεπτικές 
ουσίες, την αδυναµία αποµάκρυνσης των προϊόντων 
του µεταβολισµού από τους ιστούς στα απεκκριτικά 
όργανα και κατά συνέπεια τη νέκρωση της ισχαιµικής 
περιοχής.1-4
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Η εµφάνιση των κατακλίσεων αντανακλά την 
ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ως 
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εκ τούτου η συχνότητα των κατακλίσεων 
χρησιµοποιείται ως δείκτης ποιότητας της νοσηλευτικής 
φροντίδας.5-7  
Ο επιπολασµός των κατακλίσεων στα Γενικά 

Νοσοκοµεία κυµαίνεται από 2,4% έως 23% ενώ η 
επίπτωση κυµαίνεται από 3% έως 30%.8-11 Η επίπτωση 
των κατακλίσεων δεν είναι η ίδια στα διάφορα τµήµατα 
του Νοσοκοµείου µε τους ασθενείς των Ορθοπεδικών 
τµηµάτων και των ΜΕΘ να εµφανίζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά.9,11,12 Επίσης η θνητότητα των κατακλίσεων 
υπολογίζεται περίπου σε 3% - 8%.8-11  
Το οικονοµικό κόστος των κατακλίσεων αποτελεί µια 

άλλη ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο που επιβαρύνει 
κατά πολύ το σύστηµα υγείας. Το κόστος της θεραπείας 
τους εκτιµάται ότι κυµαίνεται από 5.000€ έως 
75.000€.13,14 Επειδή η πρόληψη είναι η θεραπεία 
εκλογής των κατακλίσεων, η ποιότητα της παρεχόµενης 
νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί το σηµαντικότερο 
παράγοντα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της 
συχνότητας, της εντόπισης και της βαρύτητας των 
κατακλίσεων σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. 

 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια προοπτική µελέτη 
παρακολούθησης (cohort study), η οποία σχεδιάστηκε 
προκειµένου να εκτιµήσει τη συχνότητα, την εντόπιση 
και τη βαρύτητα των κατακλίσεων στους ασθενείς της 
ΜΕΘ, έτσι ώστε να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η 
ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Η 
µελέτη πραγµατοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας, 
η οποία διαθέτει 8 κλίνες εντατικής φροντίδας ενηλίκων.  
Το µελετώµενο πληθυσµό αποτέλεσαν το σύνολο των 
ασθενών (n=236) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά το 
χρονικό διάστηµα 01/01/2006 έως 31/12/2006. Οι 
ασθενείς µελετήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νοσηλείας τους στη ΜΕΘ µέχρι τη µεταφορά τους σε 
άλλο τµήµα ή µέχρι το θάνατό τους. Οι άνδρες ήταν 157 
(66,05%) και οι γυναίκες 79 (33,95%). Η µέση ηλικία 
τους ήταν 60,4 έτη µε διακύµανση από 16 έως 90 έτη. 
Η µέση διάρκεια νοσηλείας τους ήταν 12,9 ηµέρες. 

Για την εκτίµηση των ασθενών υψηλού κινδύνου 
για ανάπτυξη κατάκλισης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 
Cubbin and Jackson, η οποία είναι τροποποιηµένη για 
ασθενείς των ΜΕΘ.15,16 Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει 
10 µεταβλητές (ηλικία, βάρος σώµατος, γενική 
κατάσταση δέρµατος, νοητική κατάσταση, κινητικότητα, 
αιµοδυναµική κατάσταση, αναπνοή, διατροφή, 
ακράτεια, υγιεινή σώµατος). Η κάθε µεταβλητή 
βαθµολογείται από 1 έως 4. Ασθενής µε score κάτω του 
28 έχει υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη κατάκλισης. Οι 
δείκτες εγκυρότητας της κλίµακας είναι υψηλοί µε 
Ευαισθησία 89%, Ειδικότητα 61%, AUCs of ROC 0.826, 
Θετική Προβλεπτική Αξία 51% και Αρνητική 
Προβλεπτική Αξία 92%.16,17 Η εκτίµηση των ασθενών 
για τον κίνδυνο ανάπτυξης κατάκλισης γινόταν κατά το 
πρώτο 24ωρο εισαγωγής τους και σε κάθε αλλαγή της 
κλινική τους κατάστασης.  

Για την εκτίµηση του σταδίου κατάκλισης 
χρησιµοποιήθηκε η επικρατέστερη κλίµακα 
σταδιοποίησης κατά Shea18, σύµφωνα µε το European 
Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP), µε την οποία 
οι κατακλίσεις ταξινοµούνται σε 4 στάδια. Τα µέτρα 
πρόληψης και θεραπείας που εφαρµόστηκαν στους 
ασθενείς από το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ 
ήταν σύµφωνα µε τις στρατηγικές πρόληψης και 
θεραπείας των κατακλίσεων  που προτείνει η 
EPUAP.19,20

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
οι κάρτες νοσηλείας των ασθενών και οι εργαστηριακές 
εξετάσεις τους. Καταγράφηκαν επίσης το φύλο, η 
ηλικία, οι ηµέρες νοσηλείας. Η στατιστική ανάλυση των 
δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 
προγράµµατος “SPSS 14.0 for Windows”. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο αριθµός των νοσηλευόµενων ασθενών στη ΜΕΘ του 
ΠΓΝ Λάρισας κατά τη διάρκεια ενός έτους (2006) ήταν 
236 (n). Από αυτούς οι 26 ασθενείς είχαν κατάκλιση 
κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ (n1) ενώ οι 210 δεν 
είχαν και ήταν υποψήφιοι να εµφανίσουν κατάκλιση 
κατά την παραµονή τους στη ΜΕΘ (n2). 

Οι 26 ασθενείς που εισήχθησαν µε κατάκλιση στη 
ΜΕΘ (n1) είχαν συνολικά 57 κατακλίσεις. Ο αριθµός 
των κατακλίσεων αυτών κυµαίνονταν από 1 έως 7 (5 ή 
6 κατακλίσεις δεν είχε κανένας ασθενής) µε µέση τιµή 
2,2 δηλαδή σε κάθε ασθενή µε κατάκλιση κατά µέσο 
όρο αντιστοιχούσαν 2,2 κατακλίσεις (Πίνακας 1). 

 
 Πίνακας 1. Κατανοµή συχνότητας των ασθενών που 
εισήχθησαν µε κατάκλιση στη ΜΕΘ ως προς τον 
αριθµό των κατακλίσεων. 
Αριθµός 
κατακλίσεων 

Αριθµός 
ασθενών 

1   9  (34,6%) 
2 10  (38,5%) 
3   3  (11,5%) 
4   3  (11,5%) 
5   0  (     0%) 
6   0  (     0%) 
7   1  (  3,8%) 
Σύνολο 26  ( 100%) 

 
Στους 210 ασθενείς υποψήφιους για να 

εµφανίσουν για πρώτη φορά κατάκλιση κατά την 
παραµονή τους στη ΜΕΘ (n2) αντιστοιχούσαν συνολικά 
2.524 ηµέρες νοσηλείας (ασθενο-ηµέρες). Από αυτούς 
τους ασθενείς οι 51 εµφάνισαν κατάκλιση κατά την 
παραµονή τους στη ΜΕΘ. Οι 51 ασθενείς εµφάνισαν 
συνολικά 85 κατακλίσεις. Ο αριθµός των κατακλίσεων 
αυτών κυµαίνονταν από 1 έως 4 µε µέση τιµή 1,7 
δηλαδή σε κάθε ασθενή µε κατάκλιση κατά µέσο όρο 
αντιστοιχούσαν 1,7 κατακλίσεις (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Κατανοµή συχνότητας των ασθενών που  
 εµφάνισαν κατάκλιση στη ΜΕΘ ως προς τον αριθµό 
 των κατακλίσεων. 

Αριθµός 
κατακλίσεων 

Αριθµός 
ασθενών 

1 28  (54,9%) 
2 14  (27,5%) 
3  7  (13,7%) 
4  2  (  3,9%) 
Σύνολο 51  ( 100%) 

 
Η συχνότητα εµφάνισης των κατακλίσεων 

εκτιµήθηκε µε τα µέτρα της Επίπτωσης πυκνότητας 
(incidence density) και του Επιπολασµού (prevalence). 
Η Επίπτωση πυκνότητας των κατακλίσεων ήταν 0,03 
ηµέρα-1 δηλαδή 3 περιπτώσεις ασθενών µε κατάκλιση 
ανά 100 ασθενο-ηµέρες. Ο Επιπολασµός των 
κατακλίσεων ήταν 24,3% δηλαδή περίπου 1 στους 4 
ασθενείς εµφάνισε κατάκλιση (Πίνακας 3). 

 
Πίνακας 3. Μέτρα συχνότητας εµφάνισης των 
κατακλίσεων. 
Επίπτωση πυκνότητα (incidence density): 
I.D. = αριθµός νέων περιπτώσεων κατάκλισης / 
άθροισµα χρονικών περιόδων παρακολούθησης 
όλων των ασθενών = 85 / 2.524 ασθενο-ηµέρες = 
0,03 ηµέρα-1

Επιπολασµός (prevalence):  
P = αριθµός ασθενών µε κατάκλιση / σύνολο 
νοσηλευόµενων ασθενών =  
= 51 / 210 = 24,3% 
 
Στους πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται οι 

κατανοµές συχνότητας των κατακλίσεων ως προς την 
εντόπιση και το βαθµό τους. 

Από τη µελέτη των 57 κατακλίσεων των ασθενών 
που εισήχθησαν µε κατάκλιση στη ΜΕΘ (n1) προκύπτει 
ότι: το 10,5% εντοπίζονταν στην πτέρνα, το 15,8% στα 
σφυρά, το 35,1% στον κόκκυγα, το 17,5% στους 
γλουτούς, το 8,8%  στους αγκώνες, το 3,5% στην 
κεφαλή και το 8,8% στον κορµό (ωµοπλάτη, 
σπονδυλική στήλη). Όσον αφορά τη βαρύτητα των 
κατακλίσεων το 5,3% ήταν 1ου βαθµού, το 38,6% 2ου 
βαθµού, το 22,8%  3ου βαθµού και το 33,3%  4ου 
βαθµού (Πίνακας 4). 

 
Πίνακας 4. Κατανοµή συχνότητας των κατακλίσεων 
ασθενών που εισήχθησαν µε κατάκλιση στη ΜΕΘ ως 
προς την εντόπιση και το βαθµό. 

Βαθµός κατακλίσεων Εντόπιση 
κατακλίσεων 1ος 2ος 3ος 4ος 

 
Σύνολο 

Πτέρνα 0 3 0 3 6 
Σφυρά 0 4 3 2 9 
Κόκκυγας 2 4 6 8 20 
Γλουτοί 0 1 3 6 10 
Αγκώνες 0 5 0 0 5 
Κεφαλή 0 2 0 0 2 
Κορµός 1 3 1 0 5 
Σύνολο 3 22 13 19 57 

 
Από τη µελέτη των 85 κατακλίσεων των ασθενών 

που εµφάνισαν κατάκλιση κατά την παραµονή τους στη 
ΜΕΘ και οι οποίοι δεν είχαν κατάκλιση κατά την 
εισαγωγή τους (n2) προκύπτει ότι: το 11,8% 
εντοπίζονταν στην πτέρνα, το 8,2% στα σφυρά, το 
42,4% στον κόκκυγα, το 20,0%  στους γλουτούς, το 
1,2% στους αγκώνες, το 5,9%  στην κεφαλή και το 
10,6% στον κορµό (ωµοπλάτη, σπονδυλική στήλη). 
Όσον αφορά τη βαρύτητα των κατακλίσεων το 17,6% 
ήταν 1ου βαθµού, το 55,3%  2ου βαθµού, το 20,0% 3ου 
βαθµού και το 7,1%  4ου βαθµού (Πίνακας 5). 

 
Πίνακας 5. Κατανοµή συχνότητας των κατακλίσεων 
ασθενών που εµφάνισαν κατάκλιση στη ΜΕΘ ως 
προς την εντόπιση και το βαθµό. 

Βαθµός 
κατακλίσεων 

Εντόπιση 
κατακλίσεων 

1ος 2ος 3ος 4ος 

 
Σύνολο 

Πτέρνα 1 4 4 1 10 
Σφυρά 0 6 1 0 7 
Κόκκυγας 11 16 6 3 36 
Γλουτοί 2 13 1 1 17 
Αγκώνες 0 1 0 0 1 
Κεφαλή 0 0 4 1 5 
Κορµός 1 7 1 0 9 
Σύνολο 15 47 17 6 85 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συχνότητα εµφάνισης των κατακλίσεων στη ΜΕΘ του 
ΠΓΝ Λάρισας µετρούµενη ως Επίπτωση πυκνότητας 
ήταν 0,03 ηµέρα-1 δηλαδή 3 περιπτώσεις ασθενών µε 
κατάκλιση ανά 100 ασθενο-ηµέρες και ως 
Επιπολασµός 24,3%. Οι τιµές των δεικτών συχνότητας 
ήταν εντός των ορίων σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τις 
ΜΕΘ.6-9  

Τα µέτρα πρόληψης και θεραπείας που 
εφαρµόστηκαν στους ασθενείς από το νοσηλευτικό 
προσωπικό της ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας ήταν σύµφωνα 
µε τις στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας των 
κατακλίσεων που προτείνει η EPUAP.18,19 Τα διαθέσιµα 
µέσα που εφαρµόστηκαν για την πρόληψη των 
κατακλίσεων µέσω της µείωσης της πίεσης ήταν τα 
αφρώδη στρώµατα, τα δυναµικά στρώµατα αέρα και τα 
αφρώδη µαξιλάρια. Η συχνή αλλαγή θέσεων των 
ασθενών αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο πρόληψης, το 
οποίο όµως δεν εφαρµόστηκε πιστά από το 
νοσηλευτικό προσωπικό κυρίως λόγω της µη επαρκούς 
αναλογίας νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και της 
βαριάς κλινικής κατάστασης των ασθενών. Ο µηχανικός 
αερισµός, η αιµοκάθαρση, τα τραύµατα κρανίου, τα 
τραύµατα σπονδυλικής στήλης, οι εγκεφαλικές 
αιµορραγίες, η πρηνή θέση ασθενών που 
χρησιµοποιείται ως θεραπεία των ασθενών µε ARDS, 
αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την 
εφαρµογή του µέτρου της συχνής αλλαγής θέσεων. 
Όσον αφορά τη θεραπεία ήταν διαθέσιµα όλων των 
ειδών τα επιθέµατα και διαλύµατα, ενώ όταν χρειαζόταν 
πραγµατοποιούνταν χειρουργικός καθαρισµός των 
κατακλίσεων. 
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Συµπερασµατικά, µπορεί να υποστηριχθεί ότι µε 
βάση τους δείκτες επίπτωσης των κατακλίσεων, η 
ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας στη 
ΜΕΘ ήταν αρκετά ικανοποιητική. Η βελτίωση της 
παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας µε εφαρµογή 
νέων στρατηγικών θεραπείας, η ενίσχυση της 
στελέχωσης, η αναβάθµιση του εξοπλισµού αλλά και η 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού 
προσωπικού θεωρούνται απαραίτητα για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των κατακλίσεων. 
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