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Dekubity.eu  

 Portál k prevenci proleženin/dekubitů je podporovaný  
• odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů MZ ČR 

• Hlavní sestrou ČR 

 

    a odborně garantovaný  
• Českou společností pro léčbu ran 

• Českou asociací sester. 
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 Portál je spravován a provozován  
  

 Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.  
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• Informace pro laickou veřejnost. Zahájena konkrétní 
spolupráce s pacientskými organizacemi. 

 

• Informace pro zdravotnické pracovníky – vytvoření 
diskuzního fóra, přehledy publikací k tématu, ankety, 

možnosti vzdělávání. 
 

 

 

 

Účel 
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• Základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování  
a léčbě dekubitů.  

 

• Další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání  
a akcím k problematice prevence a léčby dekubitů.  

 

 

Účel 
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Partneři portálu 
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1.1. 2018 - 1. 11. 2018 

 

• Uživatelů 7 495 (2017 - 5 728) 

 

• Přístupy 

    CS 81,1 % 

    SK   7 % 

    EN    5,5 % 

    FR   4,5 % 

 

 

Návštěvnost  
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Aktivity poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Poskytovatel  Vzdělávací akce Termín 

Fakultní nemocnice Hradec Králové XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny 13. – 14.9.2018  

  Den Stop dekubitům    

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Semináře zaměřené na problematiku rozlišování dekubitů versus plenková dermatitida průběžně 

  Distribuce edukačních materiálů pro pacienty - prevence dekubitů v domácím prostředí   

  Realizace přednášek v klubech důchodců zaměřené zejména na prevenci v domácím prostředí.    

Fakultní nemocnice Plzeň Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 15.10.-19.10.2018 

  Certifikovaný kurz  Hodnocení, prevence a léčba dekubitů  26.11.–30.11.2018 

  Sympozium ke dni STOP dekubitům pro odbornou veřejnost  20.11.2018 

Fakultní nemocnice Motol Mezinárodní den Stop dekubitů  - akce pro veřejnost ve FN Motol  15.11.2018 

  Edukace veřejnosti probíhá průběžně formou promítání videa tzv. smyčkou na obrazovkách v ambulancích nemocnice   

Nemocnice Na Homolce Hojení ran – jeden problém z mnoha pohledů 4.10.2018 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. - Orlickoústecká a Litomyšlské nemocnicie Konference Hojení  chronických ran, trvalá výzva pro zdravotníky  22.3.2018 

  Den zdraví Litomyšlské nemocnice - akce pro veřejnost 14.6.2018 

Pardubická nemocnice Celostátní kongres s mezinárodní účastí léčba ran - mezioborová spolupráce  1.1.2018 

  Ranhojičky PKN - seminář 2x ročně   

  Kurz Hojení ran - praktická část na Geriatrickém oddělení    

Psychiatrická nemocnice Brno Léčba porušení celistvosti kůže - vlhká terapie 22.11.2018 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Workshop "Postupy v prevenci a ošetřování dekubitů"  11. 4., 13. 6., 3. 10. 2018 

  

Workshop "Manipulace s pacientem, vertikalizace a lokomoce s využitím prvků kinestetické mobilizace" 

11.1., 15.2., 15.3., 12.4., 

17.5., 28.6., 6.9., 11.10., 

15.11., 13.12.2018  

Vojenská nemocnice Olomouc Prevence dekubitů, antidekubitní pomůcky -  novinky, manipulace s pomůckami   

  Seminář Rehabilitační ošetřovatelství 7.11.2018 

Nemocnice Nové Město na Moravě Seminář CHRONICKÉ RÁNY duben 2018 

  Seminář KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTA 4.10.2018 

  Seminář  Hojení chronických ran 10.10.2018 

Rehabilitační ústav Hrabyně Vzdělávací akci „Prevence a léčba dekubitů 24. 9. 2018, 26. 9. 2018 

Léčebna TRN Janov Hojení ran v kostce II (Molnlycke Health care)   

Nemocnice TGM Hodonín, p. o. Nové technologie, prevence dekubitů a polohování   



Záměrně 
jednoduchý  

a zároveň graficky 
lákavý styl portálu 

– uživatelsky 
příjemný a intuitivní 
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stažení 
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Materiály vznikly v rámci řešení projektu REGISTR DEKUBITÁLNÍCH LÉZÍ  
sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni 
(15-29111A) 

 

Materiály ke 
stažení 
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• Dokument EWMA: 

    Péče o rány v domácím prostředí 
    Souhrn, výzvy a hlediska 
 

• Poslední verze směrnice/doporučení  
Evropského poradního panelu  
pro prevenci a léčbu dekubitů v českém jazyce.  
 

• Novela směrnice EPUAP – zajistit informovanost 

odborné veřejnosti a aplikace nových doporučení do 
praxe v roce 2019 

Materiály ke 
stažení 
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Zpravodajský kanál pro sestry 

 

Mobymedia  
 

ve spolupráci s  
 

Medical Tribune 

Budoucnost pro 

vzdělávání 



Nápad vychází z úspěšného 
projektu pro lékaře 

Možnost sledovat na webu 
nebo v mobilní aplikaci. 



MINUTY MEDICAL TRIBUNE 



Mobymedia: 

Video produkce 

Technologie pro vysílání 
videa do mobilních 
telefonů 
 

Medical Tribune: 

Příprava odborných zpráv 

Silná čtenářská obec 

SPOJENÍ ZKUŠENOSTÍ   



VIDEO ZPRAVODAJSTVÍ 

 Vyzkoušejte: 
 www.minutymt.cz 

http://www.minutymt.cz/
http://www.minutymt.cz/
http://www.minutymt.cz/


MOBIL JE NEJPOPULÁRNĚJŠÍ 



MOBIL JE NEJPOPULÁRNĚJŠÍ 

Podíl zařízení 
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Pomocník pro 
všechny 
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Pomocník pro 
všechny 
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• Webový portál je jednou z realizovaných 
priorit  

• Umožňuje naplnění dalších vytýčených cílů 

 

• Je otevřený všem námětům, podnětům   
a informacím, které je možné zasílat na 
email:  dekubity@nconzo.cz  

Den STOP 

dekubitům 

15.11.2018 

mailto:dekubity@nconzo.cz
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Téma roku: 
 

 

• Management dekubitů v neonatologii a pediatrii 
 
 
 
 

 

 

 

2019 
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Kontakt na správce portálu: 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Vinařská 6, 603 00 Brno 

 

tel: 543 559 151 

 

email: webmaster@nconzo.cz 

 
Redakční rada: 
 

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková - NCO NZO Brno - dekubity@nconzo.cz 

 

Mgr. Nina Müllerová – Česká asociace sester 
 

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – Česká společnost pro léčbu ran 

 

 

Kontakty 

mailto:dekubity@nconzo.cz
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Děkuji za pozornost, těšíme se na 
podněty k rozvoji portálu a 

vzájemnou spolupráci. 


