
Informatii generale despre ingrijirea leziunilor 
 

 
Bulele si ranile fac parte din viata pacientilor cu EB. Ingrijirea potrivita pentru pentru 

acestea face parte din activitatile cotidiene si este necesar a fi realizata in cel mai bun mod 

posibil. Ingrijirea leziunilor depinde in special de tipul de EB de care suferiti si de varsta, dar 

si de alti factori precum: statusul nutritional, starea generala de sanatate, starea actuala a 

tegumentului, disponibilitatea materialelor necesare si posibilitatea ingrijirii acasa.  

Tipul de EB 

Tipul de EB conteaza in ingrijirea leziunilor. Este evident ca in formele localizate in 

care bulele apar doar pe anumite zone si nu in mod continuu realizarea pansamentelor este 

mai usoara si mai rapida decat in formele generalizate. Principiile generale pentru ingrijirea 

ranilor sunt similare in toate formele de EB.  

Varsta 

In cazul nou-nascutilor si sugarilor este important ca parintii si ingrijitorii sa fie 

instruiti in a schimba pansamentele rapid si sigur. Exista multe tipuri de pansamente 

disponibile, nu toate potrivite pentru orice copil, dar cei experimentati in ingrijirea copiilor cu 

EB va pot sfatui sa faceti cele mai bune alegeri. Pansamentele bebelusilor se indeparteaza cel 

mai usor la baita. Sunt necesare doua persoane pentru realizarea pansamentelor, una pentru a 

tine bebelusul si alta pentru a aplica pansamentele astfel incat sa nu fie prea stranse sau prea 

largi. 

Copiii mici si prescolarii. La aceasta varsta pansamentele pot fi realizate de doua 

persoane pentru rapiditate. Deoarece timpul necesar pentru pansat poate fi lung puteti incerca 

diverse distractii cum ar fi sa puneti muzica sau sa ii spuneti copilului o poveste. Daca este 

posibil, ar fi bine sa nu folositi mereu aceste mijloace deoarece copilul ar trebui sa inceapa sa 

participe activ la procesul de ingrijire. Este de dorit ca el/ea sa inteleaga cat mai devreme ce i 

se intampla si de ce si sa aiba o contributie si un minim control asupra starii lui/ei de sanatate. 

Activitati precum indepartarea pansamentului, punctionarea bulelor, aplicarea de 

emolient, aplicarea pansamentelor pot fi facute partial/total de catre copii in limita 

capacitatilor lor motorii. In jurul varstei de 2 ani schimbarea pansamentului se poate dovedi 

foarte dificila pentru copii si pentru parinti.  Trebuie sa faceti anumite compromisuri si sa 

acceptati  ca ingrijirea si pansarea perfecta a leziunilor nu e intotdeauna posibila. 

Adolescentii si adultii 

Majoritatea adolescentilor si adultilor care sufera de EB stiu sa isi ingrijeasca leziunile. 

Cei cu forme usoare ale bolii isi schimba singuri pansamentele. In cazul altor forme de EB cu 



leziuni extinse si afectarea dexteritatii pacientul/a trebuie sa accepte faptul ca va depinde de 

ajutorul celor din jur, dar poate oferi instructiuni persoanelor implicate.  

Starea generala 

Ingrijirea cutanata depinde si de starea generala a pacientului. In cazul unor boli 

adaugate, de exemple gripa, pansamentele pot fi reduse la un minim. La fel si in cazul unor 

conditii stesante (perioade dificile la scoala, la serviciu etc) care pot agrava durerea resimtita 

la schimbarea pansamentelor si ingrijirea ranilor. 

Starea actuala a tegumentelor 

Ingrijirea bulelor si eroziunilor depinde cel mai mult de starea curenta a pielii. 

Leziunile individuale si de mici dimensiuni sunt evident mai usor de ingrijit decat cele intinse. 

Nu trebuie neglijata nici ingrijirea pielii neafectate care ar putea deveni uscata. 

Status nutritional 

Este un lucru cunoscut faptul ca dieta joaca un rol important in vindecarea ranilor.  Cu 

cat organismul este mai bine hranit, cu atat organismul „lucreaza” mai bine, inclusiv in 

procesul de vindecare. In cazul unei afectiuni precum EB, in care leziuni cutanate apar in mod 

repetat, este necesara o stare nutritionala cat mai buna. 

Mediul de acasa 

Fiecare persoana afectata de EB si fiecare ingrijitor al acestei persoane ar trebui sa 

aiba un spatiu corespunzator pentru efectuarea pansamentelor. Desi nu este intatdeauna usor 

un „spatiu de lucru” ar trebui amenajat acasa, avand in vedere ca EB este o afectiune ce 

dureaza toata viata.  

Varsta si marimea fiecarui pacient sunt de luat in seama. Patul ar trebui sa fie o zona 

sigura, de relaxare pentru fiecare dintre noi si nu ar trebui asociat cu manevrele cauzatoare de 

stres din timpul ingrijirii leziunilor. Acest lucru este valabil pentru toate varstele, dar in 

special pentru copii. 

Tipuri de pansamente (informatii generale) 

Exista multe tipuri de pansamente disponibile pentru pacientii cu EB. Decizia de 

autiliza unul sau altul depinde de experienta proprie, preferinta fiecarei persoane 

afectate/ingrijitor, dar si de considerente financiare, care nu sunt de ignorat. 
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