
6. Kulatý stůl na téma: 
 

Systém prevence a léčby dekubitů v ČR 

 

 Světový den STOP dekubitům 

Brno,  15. 11. 2018 



 Dekubity/proleženiny  
téma NEJEN pro zdravotnictví 

 

Uspořádáním již 6. Kulatého stolu vyjadřujeme podporu Světovému 
dni STOP dekubitům….. „český hlas pro prevenci dekubitům“ 

 

MZ ČR podporuje aktivity v oblasti prevence, sledování míry rizika  
a výskytu dekubitů a jejich ošetřování, protože souvisí s bezpečím  
a kvalitou poskytovaných zdravotních služeb. 

 

Každým rokem se zaměřujeme na oblasti, kde je možné zlepšení -  
2016 – naplňování RBC, 2017 – výživa a hydratace, 2018 – bolest. 

 

 

Úkoly, které jsme si stanovili se daří postupně plnit. 

 



Připomenutí prohlášení účastníků  
4. Kulatého stolu 
 

 

1. Zaměření na prevenci vzniku dekubitů. 

2. Vzdělávání všech zainteresovaných zdravotnických 
pracovníků i vzdělavatelů v nových trendech prevence, 
hodnocení stupňů a léčby dekubitů je klíčové. 

3. Vybavení pracovišť. 

4. Odpovídající počet a skladba ošetřovatelského personálu. 

5. Úhrada účinných preventivních opatření včetně edukace 
zdravotními pojišťovnami. 

6. Hygiena. 

7. Podpora vzdělávání formou edukačních materiálů partnerů 
portálu. 

8. Evidence dekubitů. 

9. Mezinárodní spolupráce. 



MZ ČR šestým rokem  
podporuje výzvu EPUAP 

 

Výzva Evropského poradního panelu 

pro otázky dekubitů je zaměřena  
na jeden CÍL pro celý svět:  
„Jak se můžete zapojit“ 
 

 

Naše aktivity jsou soustředěné  
na jednom místě – Portál Dekubity.eu 

 

 

Poskytovatelé zdravotních služeb 

zasílají informace o svých aktivitách. 
 

Česká republika má svého zástupce  
ve výboru EPUAP.   
 



Konference EPUAP v Římě 

V letošním roce se konala výroční 20. konference EPUAP    
v Římě, kde byla Česká republika zastoupena i aktivní účastí, více 
informací máte ve svých materiálech. Příští konference  
se koná ve Francii a v roce 2020 v České republice! 



Naplňování priorit  
 Kulatého stolu k dekubitům 

Zvyšování povědomí veřejnosti 
•  Mezinárodní den STOP dekubitům se již dostal do povědomí odborné i laické společnosti 
•  Zahájení spolupráce s oddělením podpory práv pacientů MZ ČR 

   - realizace říjnové setkání s pacientskými organizacemi a představení portálu Dekubity.eu 

   - zahájení konkrétní spolupráce na doplnění informací pro veřejnost s CZEPA 

•  Realizace RBC 8 – ověřováno akreditačními orgány 

 

 Zajistit jednotný sběr dat 
•  Podán projekt v rámci Agentury zdravotnického výzkumu  
   výzvy (LF MU, VFN, UVN, FN Plzeň) – probíhá závěrečná fáze  
•  Nový registr nežádoucích událostí vedený ÚZIS –  

   incidenční sledování - probíhá 

•  Vydání metodiky pro sledování, prevence a léčby  
    dekubitů MZ ČR –  splněno (na základě ověřených výstupů) 
 

Kompetence sester i vzdělavatelů 

•  Zahrnout do výuky nejnovější poznatky založené na důkazech – probíhá 

•  Analyzovat obsahy vzdělávacích programů certifikovaných kurzů – splněno, probíhají akreditace  
 

Roztříštěné informace 

•  Vytvoření portálu pro dekubity – NCO NZO - www.dekubity.eu -  děkujeme novým přispěvatelům 

•  Zapojení SZÚ do přípravy informačních materiálů pro laickou veřejnost  - probíhá, viz dnešní jednání 

http://www.dekubity.eu/


Co očekáváme od dnešního setkání? 

Diskusi 

 

Nové náměty 

 

Motivaci a příslib k účasti na Světovém dni STOP dekubitům 
15.11.2018 

 

Společné prohlášení? 

 

O naplňování sloganu EPUAP pro 2018 informovat veřejnost  
a vedení EWMA a EPUAP 

 

 



Experti pro panelovou diskusi 

Mgr. Milena Kalvachová – Oddělení kvality MZ ČR 

Mgr. Lenka Gutová, MBA – SAK 

RNDr. Renata Podstatová – ČSAZ 

MUDr. Marie Nejedlá - SZÚ 

MUDr. Miluše Havlová – VZP 

MUDr. Jan Lejčko – SLB 

Andrea Turková – ADP Hradec Králové 

Zdeňka Faltýnková– Česká asociace paraplegiků 

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D - ÚZIS 

 



Diskusní otázky pro panel 
odborníků 

1. Zhodnocení efektu naplňování 8. RBC z pohledu oddělení 
kvality MZ ČR - splnilo zavedení tohoto cíle svůj účel?  

 

2. Naplňování RBC z pohledu oprávněných osob k hodnocení 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb – jaký je 

pohled auditorů na zavedenou praxi.  

 

3. Zajištění trvalé edukace laické veřejnosti – propojení portálů 

www.dekubity. eu a stránky SZÚ.  

  

4. Sestra jako nositel výkonu péče o chronické rány – je to reálné?  

 

5. Co od nás zdravotníků potřebují pacienti – jaké rady, materiály  

a služby?  

 

6. Jak můžeme zlepšit nebo udržet management bolesti u pacientů 

s dekubity. 

http://www.dekubity/
http://www.dekubity/
http://www.dekubity/


Návrh prohlášení účastníků  
6. Kulatého stolu 

 Pokračovat v naplňování devíti klíčových bodů, na kterých se 
shodli účastníci 4. Kulatého stolu. 

 Zlepšit management bolesti u pacientů s dekubitem. 

 Více využívat pro polohování pacientů slide sheety (klouzavé 
podložky). 

 Zavést nový dataset pro monitorování dekubitů a uvést do praxe 
novou metodiku sběru dat o dekubitech. 

 Přeložit a uveřejnit novelizované doporučení EPUAP a zajistit  
informovanost odborné  veřejnosti. 

 Více spolupracovat s pacientskými organizacemi. 

 Příští rok se zaměřit na problematiku výskytu dekubitů v  
neonatologii a pediatrii. 

 

 

 



Děkuji za pozornost 


