
RAZJEDA ZARADI PRITISKA

Sinonimi: PRELEŽANINA, DEKUBITUS

Definicija: Razjeda zaradi pritiska je lokalno omejena poškodba celic zaradi 
direktnega pritiska na kožo ali zaradi strižne sile, ki povzroči mehansko okvaro tkiva. 
(Chapman, 1986)

• decumbo (lat.) – vleči se
• ulcus (lat.) – razjeda

Razjeda zaradi pritiska je rana na telesu, ki nastane zaradi dolgega ležanja. Pojavi se zaradi 
neposrednega pritiska na kožo, kar ima za posledico poškodbo spodaj ležečega tkiva. 
Poškodba tkiva nastane zaradi zmanjšane prekrvavitve in hipoksije. Najpogostejše vidimo 
razjede pri ljudeh, ki so nepokretni in trajno vezani na posteljo ali invalidski voziček in pri 
katerih je prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja.

Vzroki za nastanek razjed

Zunanji dejavniki so:
• nerazbremenjen pritisk,
• strižna sila (sila drsenja) ter
• trenje in ponavljajoči se pritisk.

Notranji dejavniki so:
• nesposobnost gibanja in zaznavanja pritiska ali bolečine,
• nekontrolirano odvajanje urina in blata,
• motnje zavesti, visoka starost, povečana telesna teža, slabo psihično počutje,
• dolgotrajne bolezni, ki izčrpavajo telo v celoti,
• slaba prehranjenost in izsušenost,
• povišana telesna temperatura ter
• razna zdravila (kortikosteroidi, citostatiki...).

Mesta nastanka razjed

To so predeli telesa, kjer se kosti neposredno približujejo površini kože, na teh delih je malo 
mišičja in maščevja, ki bi delovali kot blažilci zunanjega pritiska.
Ta mesta so: kolki, hrbet v poteku hrbtenice, zatilje, ramena, lopatice, komolci, trtica, prsti, 
sedne grče, kolena, ušesa, gležnji in pete (glej sliko).



Klasifikacija razjed

1. stopnja: rdečina, ki izgine 15 – 30 min po razbremenitvi
2. stopnja: rdečina, ki je stalna, sčasoma se pojavi mehur
3. stopnja: razjeda zajame povrhnjico in usnjico
4. stopnja: razjeda sega do mišic
5. stopnja: razjeda sega do kit, kosti in sklepov (glej sliko).
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stopnja 5 

(Torrance, 1983)



Osnove preventivnega programa za preprečevanje razjed v    
DSO Kočevje

Pravočasna ugotovitev ogroženosti oskrbovanca za nastanek razjed                                                                           
Najprej moramo poznati bolezenska stanja, ki pospešijo nastanek razjed, drugo je 
uporaba shem za oceno bolnikove ogroženosti glede nastanka razjed. V uporabi so 
Nortonova in Waterlow shema.

Odstranjevanje ali zmanjševanje pritiska, trenja in strižnih sil
1. Redno obračanje oskrbovancev in sprotno dokumentiranje na obračalni list
2. Podlaganje mehkih blazin na izpostavljena mesta (komolčniki, opetniki, ovčje 

krzno...) ali uporaba razbremenilne (antidekubitor) blazine za celo telo.

Skrb za pravilno in redno nego in reševanje problema inkontinence
1. Umivanje z mlačno vodo in blagim milom.
2. Kožo je potrebno osušiti in namazati z mastno vlažilno kremo.
3. Čisto, suho posteljno perilo brez gub.
4. Redna anogenitalna nega inkontinentnih oskrbovancev in uporaba pripomočkov za 

inkontinenco (hlačne predloge,vložki...).

Skrb za pravilno prehrano oskrbovancev
Dobra prehranjenost in tekočinsko ravnovesje je eden izmed bistvenih dejavnikov pri 
preprečevanju razjed.

Izobraževanje osebja, oskrbovancev in svojcev o preprečevanju razjed
Dobro usposobljeno medicinsko-negovalno osebje, osveščeni oskrbovanci in sorodniki 
lahko pripomorejo k boljši negi, boljšemu psihofizičnemu počutju in življenju brez 
razjed.

Zdravljenje in oskrba razjed se izvaja po standardih za oskrbo 
kronične rane

Zdravljenje in oskrba rane zaradi pritiska je timsko delo, v katerem sodelujejo zdravnik, 
medicinska sestra, fizioterapevt in dietetik. Zdravnik in medicinska sestra ocenita rano glede 
lege, velikosti in količine izločkov. Glede na oceno rane se zdravnik odloči za ustrezno 
oblogo in pogostost previjanja rane. Obloge, ki jih uporabljamo za oskrbo razjede so: prozorni 
filmi, hidrokoloidi, hidrogeli, alginati in poliuretanske pene. Idealna obloga mora imeti 
naslednje lastnosti: pospešuje vlažno celjenje rane, daje mehanično in toplotno zaščito, se ne 
lepi na rano, enostavno in neboleče se menja, dobro vpija izločke, nevtralizira neprijeten vonj, 
preprečuje okužbo ran in naj bi bila cenovno ugodna.



V DSO Kočevje uporabljamo Mepilex oblogo, ki odgovarja vsem standardom, težko pa 
rečemo, da je cenovno ugodna.

Zaključek

Razjede zaradi pritiska predstavljajo po celem svetu in tudi pri nas pogost problem. Oskrba 
bolnika z razjedami zahteva visoko strokovnost in angažiranost celotne zdravstveno –
negovalne ekipe. Vsaka preležanina zmanjša bolnikovo kakovost življenja, hkrati pa zelo 
poviša stroške zdravljenja. Uporaba vseh možnih preventivnih ukrepov je zato moralno etično 
nujna in ekonomsko opravičena.
Ne pozabimo: » Naš cilj je zadovoljen oskrbovanec«.


