
Îngrijirea 
escarelor





Ce este îngrijirea paliativă?

Pentru bolnavii incurabili, îngrijirea paliativă înseamnă creșterea calității vieții.

Cu toate ca boala nu mai răspunde la tratament, starea bolnavului poate fi ameliorată prin
controlul simptomelor supărătoare, alinarea durerii, consiliere psihologică (de care pot
beneficia și membrii familiei), servicii de asistență socială (pentru obtinerea drepturilor legale
și pentru familiile care se confruntă cu greutăți materiale) sau consiliere spirituală din partea
preoților, în funcție de opțiunea și confesiunea religioasă a fiecăruia.

În îngrijirea paliativă, bolnavul este cel mai important. Nici o decizie medicală nu se ia fără
consimțământ sau numai după ce a fost informat cu privire la tot ceea ce presupune decizia
respectivă. Îngrijirea paliativă poate fi acordată în paralel cu tratamentul prescris de medicul
specialist.
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CE ESTE ESCARA?

Escara este o rană la nivelul pielii care apare în urma menţinerii corpului într-o poziţie fixă,
(fără mobilizare), o perioadă îndelungată.

Escara se dezvoltă ca urmare a presiunii constante exercitată asupra pielii, ce diminuează
alimentarea cu sânge a zonei afectate, conducând la moartea ţesutului respectiv. Escara
poate apărea în cazul imobilizării într-un scaun cu rotile sau la pat, chiar şi pe o perioadă
scurtă de timp (de exemplu, în urma unei operaţii sau a unui traumatism).

Prezenţa escarelor, atât la persoane vârstnice cât şi tinere, presupune un tratament
îndelungat şi un efort susţinut din partea aparţinătorilor, și nu în ultimul rând un efort
financiar important.



Zonele 
predispuse 
la apariția 
escarelor

Partea din față
oasele bazinului, genunchii, laba piciorului- în special 
degetele.

Partea din spate
Porţiunea terminală a coloanei vertebrale, zona 
fesieră, călcâiele, regiunea cefei,  coatele 

Părțile laterale ale 
corpului
lobul urechii , regiunea umărului,
 şoldul, partea laterală a genunchiului, 
 glezna, talpa - partea laterală. 



CUM ARATĂ ESCARA?

Escara se manifestă în prima fază printr-o culoare roşiatică a pielii, însă, în lipsa unei
îngrijiri corecte, aceasta se înrautăţeşte, formând mai întâi o veziculă sau mai multe
vezicule, apoi o rană deschisă şi, în cele din urmă, un crater.

ATENȚIE! EVOLUȚIA ESTE RAPIDĂ 
FĂRĂ ÎNGRIJIRE ADECVATĂ ȘI MOBILIZAREA PACIENTULUI!



RECOMANDĂRI
Verificaţi zilnic dacă pielea este intactă. 
Folosiţi creme emoliente pentru a hidrata pielea uscată. 
Protejaţi pielea de umiditate excesivă (pampers umed, transpiraţie, cearceafuri umede
etc.)
Schimbaţi periodic poziţia bolnavului în pat. Schimbarea poziţiei depinde de starea
generală a bolnavului (dacă există sau nu dureri la mobilizare, dacă se folosesc sau nu
anumite accesorii pentru prevenirea apariţiei escarelor. Ex: în cazul utilizării saltelelor
speciale, frecvenţa poate fi mai redusă). 
Se pot efectua exerciţii fizice uşoare. 
Cereţi ajutorul altei persoane pentru mobilizarea pasivă a bolnavului
Când schimbaţi poziţia în pat a bolnavului (din poziţia culcat pe spate în poziţia pe o parte
- stângă sau dreaptă şi invers) sau în caz de transfer (trecerea de pe scaun pe canapea
sau fotoliu) realizați acest lucru prin ridicare, evitându-se frecarea de pat prin tragere
(alunecare).
Aşezaţi gambele pe o pernă, pentru a evita apariţia escarelor la nivelul călcâielor. 
Când picioarele nu ating podeaua, utilizaţi un scăunel sau un suport pentru picioare. 





RECOMANDĂRI

Cereţi detalii medicului/ asistentei medicale referitoare la modul de îngrijire (suprafeţe de
suport – saltele, perne, alimentaţie, inclusiv suplimente nutriţionale, hidratare). 
Administrați cu o oră înainte de mobilizare sau efectuarea pansamentului, un calmant cu
acţiune rapidă care este conţinut în schema terapeutică sau vă este recomandat de
medic, pentru a preveni instalarea durerilor. 
Schimbaţi ori de câte ori este nevoie lenjeria de pat şi de corp (murdară sau umedă);
urmăriţi ca cearceaful să fie bine întins, curat, fără urme de firimituri, lenjeria de corp să
nu facă cute, să nu aiba nasturi sau fermoare. 
Evitaţi folosirea pudrei de talc şi a alcoolului sanitar direct pe tegument (favorizează
uscarea acestuia şi formarea unor mici fisuri pe suprafaţa pielii). 
Aveţi în vedere o alimentaţie echilibrată: 3 mese principale si două gustări care să conţină
carne, lapte, brânză, ouă, fructe şi legume proaspete. 
Preveniţi deshidratarea: prin consumul de minim 2 l/zi, în cazul în care acest lucru este
posibil (în caz contrar, în limita posibilităţilor).



ASPECTE  
DE 
EVITAT

Nu aşezaţi bolnavul pe 
suprafaţa pielii care este roşie 

Nu efectuați masaj viguros 

 Evitați perioadele prelungite 

Nu folosiți colacii de cauciuc.

 

pe pielea bolnavului
 

de stat pe scaun.
 

 



Cum îngrijim 
o escară
În cazul în care observaţi apariţia unei 
escare (zone modificate de culoare, a 
unei zone roșii), adresaţi-vă imediat 
medicului sau asistentului 
dumneavoastră pentru a vă orienta 
către un tratament eficient! 

În funcţie de gravitatea escarelor, 
asistenta medicală va aplica diferite 
tratamente locale şi vă va îndruma pas 
cu pas pentru efectuarea unui 
pansament corect care să vă confere o 
creştere a calităţii vieţii. 



N
U

 S
E 

RE
CO

M
AN

D
Ă 

U
TI

LI
ZA

RE
A 

D
E:

Macerează pielea sănătoasă, provocând durere la 
contact. 

APĂ OXIGENATĂ

Usucă tegumentul provocând leziuni prin 
deshidratare. 

Alcool mentolat

Provoacă de asemenea deshidratarea pielii și
există risc de toxicitate la iod dacă este folosit în
plăgile mari

Iod concentrat

Are efect toxic asupra celulelor pielii, inhibă 
circulaţia sângelui în vasele mici, menţine 
inflamaţia pielii.

Clor



Cereți ajutor
Dacă apar complicaţii la nivelul plăgii 
cum ar fi apariţia secreţiilor modificate 
ca şi culoare/ cu miros fetid sau 
sângerări locale, adresaţi-vă medicului 
sau asistentei medicale care vă 
vizitează la domiciliu.

Escarele de decubit severe (din zona 
spatelui) pot impune uneori tratament 
chirurgical.

Atenție!!! Utilizați în îngrijirea unei 
escare doar soluțiile recomandate de 
asistenta medicală sau de medic!!! 
(Exemplu: ser fiziologic)





Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

Proiectul PALcomunitate beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul
Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește accesul la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavatajate.
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