
 

Пролежні 

Що таке пролежень?  

Пролежень — змертвіння м'яких тканин тіла у місцях, які піддаються 

постійному тиску, у людей, які є малорухомими, ослабленими чи зовсім 

нерухомими. Частіше за все він утворюється на крижах, сідницях, 

п'ятках, лопатках, ліктях, литках, потилиці, а також при неправильно та 

туго накладених гіпсових пов'язках. 

 

Нижче на зображенні колами позначені місця на тілі людини, на яких 

найчастіше з’являються пролежні:  

1. При положенні на животі (підборіддя, ніс, ключиці, кістки тазу, 

коліна, тильна сторона стопи) 

2. При положенні на боці (вухо, плече, лікоть, кисть, зовнішня сторона 

коліна, гомілки) 

3. При положенні на спині (потилиця, хребет, лопатки, крижі, лікті, 

сідниці, литки, п’ятки) 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8


Які причини виникнення пролежнів? 

1. Обмеження рухливості пацієнта, прикутість до ліжка; 

2. Неправильний догляд за хворим; 

3. Складки на одязі, на постільній білизні на якій лежить людина; 

4. Занадто тісний зі швами одях, який щільно прилягає до тіла; 

5. Занадто велика або мала вага пацієнта (що створює тиск кісток на 

м’які тканини); 

6. Сухість шкіри; 

7. Нетримання сечі або калу (при невчасній зміні памперсу, білизни, 

відбувається  потрапляння сечі або калу на шкіру та її 

довготривалий вплив на неї, що в свою чергу призводить до її 

пошкодження); 

8. Захворювання, що призводять до порушення живлення тканин; 

9. Анемія. 

Основні причини появи пролежнів - це тиск та час, напротязі якого і 

відбувається сам тиск. Якщо зовнішній тиск протягом тривалого часу ( 

більше двох годин) буде вищим, аніж тиск всередині капілярів, то 

утворення пролежня практично неминуче. Тобто, якщо немає зміни 

положення напротязі 2 годин, розпочинається процес утворення 

пролежня. 

 

Який вигляд має пролежень та як його 
розпізнати?  

Для характеристики пролежнів використовують міжнародну 

класифікацію, згідно з якою в залежності від глибини уражених тканин 

визначають їхню ступінь: 

 I ступінь — пролежні з глибиною ураження, яка відповідає товщині 

шкіри – тобто ушкодження шкіри; 

 II ступінь — пролежні з глибиною ураження до підшкірно-жирової 

клітковини; 

 III ступінь — з глибиною ураження до глибокої фасції (м’яза); 

 IV ступінь — з глибиною ураження до кістки; 

 V ступінь — закриті пролежні з анатомічною глибиною ураження до 

м’яза або кістки. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%80_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)


Зовнішні ознаки пролежня та допомога: 

 

 I ступінь  – гіперемія (почервоніння ) шкіри (яке не зникає 

після зняття тиску на дану ділянку напротязі 30 хвилин), 
локальне (місцеве) підвищення температури в місці утворення 
пролежня, підвищення спастики. 

Допомога: 

1. Зміна положення людини кожні 2 години 

2. Уникати надмірного тиску на ділянку почервоніння шкіри 
3. Протирання шкіри камфорним спиртом 2 рази на день 
4. Змащування почервонілої шкіри кремом «Судокрем» – 2-3 

рази на день  
5. Застовуйте також засоби для уникнення опрілостей шкіри, 

використовуючи присипки або тальк 

 

II ступінь  - пошкодження шкіри, почервоніння шкіри, можливе 

пошкодження судин, локальне підвищення температури тіла в 
місці утворення пролежня, підвищення спастики – має вигляд 
поверхневої рани. 

Допомога: 

1. Зміна положення людини кожні 2 години 
2. Уникати надмірного тиску на ділянку почервоніння шкіри 
3. Протирання шкіри камфорним спиртом 2 рази на день, 

уникаючи місць відкритого пролежня 
4. Обробка пролежня: 

 Промивання пролежня розчином фурациліну або 
хлоргексидину 

 Легкими рухами промокнути серветкою чи бинтом (не 
ватою) 

 Нанести на стерильну серветку мазь Левомеколь або 
Левосин (мазі, які містять активні ферменти), 
Метилурацил 

 Бажано не заклеювати пролежень, фіксуючи серветку 
пластиром (краще покласти людину в положення, яке 
не викликатиме тиск на уражену ділянку, хоча б на 
час доки мазь не проникне в тканину) 



 Якщо все ж таки ви фіксуєте пов’язку лейкопластирем, 
використовуйте гіпоалергенні та «дихаючі» 

лейкопластири, типу Медіпор, Мікропор (на нетканій 
основі). А також коли відклеюєте лейкопластир зі 
шкіри, робіть це досить повільно та обережно, без 
різких рухів. 

 

 

III ступінь – глибоке ураження тканин, включаючи шкіру, 

підшкірно-жирову клітковину, та м’яз. Краї рани гіперемовані 
(мають почервоніння, часто темно-бордового кольору), з самої 
рани може виділятися гній. Локальне підвищення температури 
тіла в місці утворення пролежня, а також загальне підвищення 
температури тіла.  Підвищення спастики. 

!!!!! Обовязкова консультація хірурга, з метою огляду 

стану пролежня та загального стану людини, а також 
призначення необхідного лікування (яке може включати 

в себе висічення відмерлих тканин та призначення 
антибіотикотерапії). 

Допомога: 

1. Зміна положення людини кожні 2 години 
2. Уникати надмірного тиску на ділянку почервоніння шкіри 
3. Протирання шкіри камфорним спиртом 2 рази на день, 

уникаючи місць відкритого пролежня 
4. Обробка пролежня: 

 Промивання пролежня розчином фурациліну або 
хлоргексидину 

 Легкими рухами промокнути серветкою чи бинтом (не 
ватою) 

 Нанести на стерильну серветку мазь Левомеколь або 
Левосин (мазі, які містять активні ферменти), 
Метилурацил 

 Бажано не заклеювати пролежень, фіксуючи серветку 
пластиром (краще покласти людину в положення, яке 

не викликатиме тиск на уражену ділянку, хоча б на 
час доки мазь не проникне в тканину) 



 Якщо все ж таки ви фіксуєте пов’язку лейкопластирем, 
використовуйте гіпоалергенні та «дихаючі» 

лейкопластири, типу Медіпор, Мікропор (на нетканій 
основі). А також коли відклеюєте лейкопластир зі 
шкіри, робіть це досить повільно та обережно, без 
різких рухів. 

 

IV - V ступені – глибоке ураження тканин, включаючи шкіру, 

підшкірно-жирову клітковину, м’яз, кістку. V ступень характеризується 
глибоким ураженням тканин до фасції (мяза) та кістки, при цьому сам 
пролежень зовні закритий потовщеною, часто темного кольору шкіркою. 
Тому часто родичі, які доглядають лежачого вважають, що пролежень 
заживає чи уже зажив, хоча насправді, під цією шкіркою продовжується 
процес змертвіння тканин. Розвивається загальна інтоксикація організму: 
загальна слабкість, підвищення температури тіла. 

!!!!! Обовязкова консультація хірурга, з метою 

огляду стану пролежня та загального стану людини, а 
також призначення необхідного лікування (яке може 
включати в себе висічення відмерлих тканин та 

призначення антибіотикотерапії). 

 

Застереження!!!!! 

Не використовуйте для обробки ран: йод, зеленку, 
марганець, перекись водню. 

 

Як розпізнати, що рана заживає?  

 Рана буде зменшуватися у розмірі  
 Навколо країв рани буде утворюватися рожева оболонка і 

буде просуватися до центру рани 
 Може з’явитися незначна кровотеча  

  



Після зaгоєння пролежнів: 

Тільки тоді, коли рана повністю зажила, можна лягати або 
сідати на місце минулого пролежня. Повне загоєння означає, що 
верхній шар шкіри не пошкоджений і має здоровий колір, злегка 
рожевуватого відтінку. Іноді після пролежня залишається шрам 
– шрамова тканина ніколи не буде такою ж міцною, як 
неушкоджена шкіра. Тому необхідно надалі добре слідкувати за 
станом шкіри та дотримуватись загальних правил гігієни. 

 

Профілактичні заходи для запобігання 
утворення пролежня: 

1. Зміна положення кожні 2 години 

2. Спостерігати по-особливому за найбільш 

уразливими ділянками тіла 

3. Суха, без зморщок постільна білизна 

4. Вчасна заміна памперсів та пелюшок 

5. Щоденне обтирання шкіри тіла м’якою тканиною, 

змоченою в теплій мильній воді (щоб мило не 

сушило шкіру)  і потім обтирання простою теплою 

водою 

6. Легкими, промокаючими рухами висушити шкіру 

7. Протирання шкіри камфорним спиртом 2 рази на 

день, уникаючи місць відкритого пролежня 

8. Використовувати присипки,тальк, Бепантен-крем 

в місцях, де можуть утворюватися опрілості (але 

спостерігати, щоб не було пересушення шкіри, і 

щоб вона не тріскала і не травмувалася) 

9. Намагатися, щоб був максимальний доступ 

повітря(кисню) до уражених пролежнем ділянок 
тіла (з ціллю швидшого його заживлення). 

 


