
IV. Sympozium DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ 
NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy 

pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

IV. PRESSURE ULCERS – SHARING EXPERTISE 
INTERNATIONALLY

Data-based knowledge, skills and guidelines 

for the care of long-term ill patients

DATUM KONÁNÍ/DATE: 8. 11. 2019
MÍSTO KONÁNÍ/VENUE: BRNO, Hotel Voroněž



8.00–9.00 Registrace 
Registration

9.00–9.20 Slavnostní zahájení Sympozia 
Opening ceremony

9.25–9.45 Pilotní analýza počtu dekubitů – celostátní data 
v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí 
Pilot analysis of pressure ulcers – nationwide data from 
central adverse event reporting system 
Pokorná, A. a kol. (CZ)

9.50–10.10 Rizikové faktory dekubitů a jejich prevence na JIP 
Pressure Ulcers risk factors and prevention in ICU 
Maarit, A. (FI)

10.15–10.35 Reálné zkušenosti v prevenci dekubitů ve Spojeném 
království 
Real experience with PU prevention in the UK 
Pukiová, I. (UK)

10.40–10.55 Podtlaková léčba u pacienta s dekubitem a paraplegií 
Negative Wound Pressure Therapy in treatment 
ofa pressure ulcer in paraplegics 
Poch T. a kol. (CZ)

11.00–11.20 Kvalita života pacientů s nehojící se ranou (dekubitus) 
Quality of life in patient with non-healing wounds 
Krupová, L. a kol. (CZ)

11.25–12.25 Obědová pauza 
Lunch break

12.25–12.40 Specifika dekubitů v neonatologické intenzivní péči 
Specifics of pressure ulcers in neonatal intensive care 
unit 
Jozková, M. (CZ)

12.45–13.00 Hyperbarická oxygenoterapie u obtížně se hojících 
ulcerací: mechanizmy účinku, současná evropská 
doporučení a kazuistika 
Hyperbaric Oxygeno Therapy in Non-healing 
Ulcerations: Mechanisms of Action, Current European 
Recommendations and Case Report 
Hájek, M. a kol. (CZ)



13.05–13.20 Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u obtížně 
se hojících ulcerací: meta-review 
Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy in Non-
healing Ulcerations: meta-review 
Klugar, M. a kol. (CZ)

13.25–13.40 Rizikové faktory u pacientů s dekubity na chirurgickém 
oddělení 
Key factors for the development of pressure ulcers in 
surgical practice 
Veverková, L. a kol. (CZ)

13.45–14.00 Diskuse 
Discussion

14.00–14.10 Závěr sympozia 
Closing ceremony

14.15–14.30 Přestávka 
Coffee break

14.30–16.00 Workshopy 
Workshops

• „Jak správně preventivně polohovat?“ 
„ How to use the best positioning techniques?” 
(Vitapur)

• „Nástroje účinné prevence a hojení dekubitů“ 
„Effective tools for preventative measures and 
treatment of pressure ulcers“ 
(Mölnlycke)

• „Interaktivní diagram v péči o dekubity s řadou 
Cutimed“ 
„Interactive diagram in Pressure ulcer therapy with 
Cutimed products“ 
(Essity)

• „Hydroterapie – Od čištění k epitelizaci ve dvou 
krocích“ 
„Hydrotherapy – From cleansing to epithelization 
in two steps“ 
(Hartmann)



Posterová sekce 
Poster section

1. Využití svalového laloku (turnover hamstring flap) v rekonstrukci 
recidivy ischiadického dekubitu 
Reconstruction of recurrent ischiadic pressure ulcer using turnover 
hamstring muscle flap 
Černoch, F. a kol.

2. Multidisciplinární přístup v chirurgické léčbě dekubitů u pacientů 
s míšní lézí 
Multidisciplinary approach in surgical pressure ulcer therapy after 
spinal cord injury 
Šín, P. a kol.

3. Hodnocení bolesti operačních ran po angiochirurgických výkonech 
Pain Assessment of Surgical Wounds after Angio-surgical 
Interventions 
Juřeníková, P. a kol.

4. Využití podtlakové terapie k řešení ranných komplikací 
po angiochirurgických výkonech 
The Use of Negative Pressure Wound Therapy for Wound 
Complication Management after Vascular Procedures 
Krejčí, M. a kol.

5. Účinnost komprehenzivního managementu bolesti u obtížně 
se hojících ulcerací: protokol systematického review 
Effectiveness of comprehensive pain management in hard-to heal 
ulcers: a protocol of systematic review 
Klugarová, J. a kol.

6. Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti 
se zdravotnickými prostředky v intenzivní péči – dotazníkový 
průzkum 
The knowledge and practises of nurses in the prevention 
of medical devices related injuries in intensive care – questionnaire 
survey 
Kambová, V. a kol.

7. Role oxidativního stresu v hojení ran – současné poznatky 
Oxidative stress in wound healing – current knowledge 
Hokynková, A. a kol.

8. Mapování dekubitů a nehojících se ran v medicínském kurikulu 
Mapping of pressure ulcers and non-healing wounds in medical 
curriculum 
Komenda, M. a kol.


