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Dekubity/proleženiny 

téma NEJEN pro zdravotnictví

Uspořádáním již 7. Kulatého stolu vyjadřujeme stálou 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,

2019 – dekubity na pediatrii.

Úkoly, které jsme si stanovili se daří postupně plnit.



Připomenutí prohlášení účastníků 

6. Kulatého stolu

1. Pokračovat v naplňování devíti klíčových bodů, na kterých se shodli 

účastníci 6. Kulatého stolu.

2. Podporovat vzdělávání a využívání technických řešení, která 

umožňují využívat mobilní technologie.

3. Věnovat managementu bolesti u pacientů s dekubity  stejnou 

pozornost, jako ostatním činnostem při řešení léčby dekubitů. 

4. Pro polohování pacientů používat vhodné postupy a pomůcky.

5. Zavést nový dataset pro monitorování dekubitů a uvést do praxe 

novou metodiku. 

6. Zajistit její uveřejnění ve Věstníku MZ ČR a na portálu Dekubity.eu.

7. Přeložit a uveřejnit aktualizovaná a revidovaná doporučení EPUAP 

a zajistit informovanost odborné veřejnosti.

8. Spolupracovat s pacientskými organizacemi a reagovat na jejich 

potřeby v oblasti edukace pro předcházení proleženin a prosezenin.

9. Rozvinout spolupráci s Centrem podpory veřejného zdraví SZÚ v 

oblasti priorit prevence, podpory a ochrany zdraví.



MZ ČR sedmým 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. 



Naplňování priorit 

Kulatého stolu k dekubitům

Zvyšování povědomí veřejnosti

• Mezinárodní den STOP dekubitům se již dostal do povědomí odborné i laické    

společnosti

• Spolupráce s oddělením podpory práv pacientů MZ ČR se úspěšně rozvíjí

- realizace setkání s pacientskými organizacemi a představení portálu 

Dekubity.eu

- účast hlavní sestry ČR Mgr. A. Strnadové, MBA a PhDr. M. Hofštetrové 

Knotkové na mezinárodním Dni poranění míchy - 5.9.2019

- 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) – úspěšně dokončen 

• Nový registr nežádoucích událostí vedený ÚZIS – incidenční sledování - probíhá

• Vydání metodiky pro sledování, prevence a léčby dekubitů MZ ČR – splněno -

prezentováno na 6. KSD



Naplňování priorit 

Kulatého stolu k dekubitům II

Kompetence sester i vzdělavatelů

• Zahrnout do výuky nejnovější poznatky založené na důkazech – splněno

• Tvorba Národního ošetřovatelského postupu „PREVENCE VZNIKU 

DEKUBITŮ A PÉČE O DEKUBITY“

• Zajištění překladu a medializace  Prevention and Treatment of Pressure 

Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline 2019 – probíhá

• Analyzovat obsahy vzdělávacích programů certifikovaných kurzů –

splněno, probíhají akreditace  

• Aktualizace jednotlivých vzdělávacích programů specializačního 

vzdělávání - 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

http://www.dekubity.eu/


Co očekáváme od dnešního setkání?

Diskusi

Nové náměty

Motivaci a příslib k účasti na Světovém dni STOP dekubitům 

21.11.2019

Společné prohlášení?

O naplňování sloganu EPUAP pro 2019 informovat veřejnost 

a vedení EWMA a EPUAP



Návrh prohlášení účastníků 

7. Kulatého stolu

Pokračovat v naplňování devíti klíčových bodů,

na kterých se shodli účastníci 4. Kulatého stolu.

Zlepšit situaci ve vyhledávání dětských pacientů s rizikem

vzniku dekubitů.

Doplnit a pilotně ověřit dataset pro monitorování dekubitů

• u dětských pacientů,

• v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Příští rok se zaměřit

• na aplikaci doporučení pro prevenci a péči o dekubity u dětí,

• používání vhodné škály pro hodnocení rizik,

• vytvořit jednotný postup pro dětskou populaci,

• rozšířit do praxe edukační materiály pro rodiče.



Děkuji za pozornost



Přivítání expertů po panelovou diskusi

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. – Česká neonatologická společnost, FN Plzeň

Bc. Michaela Kolářová – Prezidium ČAS, Neonatologická sekce

MUDr. Hana Boučková, Ph.D. – FN Brno

Mgr. Alice Strnadová, MBA – MZ ČR

Mgr. Ilona Antoníčková – ČAS, Pediatrická sekce

Marie Nahodilová – Para CENTRUM Fenix Brno

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – MU Brno, UZIS 

Ing. Kritina Krausová, MBA – Agel, a.s.



Diskusní otázky pro panel 

odborníků

1. Jaká je aktuální situace monitorování a možností prevence

dekubitů u dětských pacientů v ČR z pohledu jednotlivých

panelistů.

2. Jakým způsobem lze reagovat ze strany státních institucí

(MZČR), poskytovatelů, plátců péče, vzdělavatelů, distributorů

zdravotnických prostředků a zástupců pacientů na aktuální

situaci. Co je hlavní bariérou a případně facilitátorem potřebných

změn a naplňování RBC č. 8 u dětských pacientů.

3. Je možnou cestou podpory naplňování RBC č. 8 u dětských

pacientů sběr dat a vytvoření centra dobré praxe?

4. Jaké konkrétní návrhy byste měli pro zkvalitnění péče

o dětské pacienty v souvislosti s komplexními postupy

v prevenci dekubitů zvláště ve vztahu k edukaci rodičů.


