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Dřívější stav 

informací  

o dekubitech a 

plněná vize 
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 Portál k prevenci proleženin/dekubitů je podporovaný  

• odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

povolání MZ ČR - Hlavní sestrou ČR 

 

    a odborně garantovaný  

 

• Českou společností pro léčbu ran 

• Českou asociací sester. 

 

 

 

Vznik 1. 2. 2015  



Dekubity.eu  

 Portál je spravován a provozován  

  

 Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.  

 

 Realizace výstupu z kulatých stolů k problematice 

dekubitů, které organizovala Hlavní sestra České 

Republiky v rámci mezinárodní akce STOP 

dekubitům na výzvu Evropského poradního panelu 

pro prevenci dekubitů (EPUAP).  

 

 

 

Vznik 
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• Informace pro laickou veřejnost - spolupráce  

s pacientskými organizacemi 
– Edukační letáky, videa 

 

• Informace pro zdravotnické pracovníky - vytvoření 

diskuzního fóra, přehledy publikací k tématu, ankety, 

možnosti vzdělávání 
– Mezinárodní doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů  

– Informace o mezinárodních  a národních aktivitách – konference, 

sympózia, certifikované kurzy 

 

 

 

 

Účel 
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• www.dekubity.eu 

 

Struktura 

• Webový portál je připraven pro použití v rámci mobilních 

zařízení (tablet, mobilní telefon apod.) 

• Pro použití je nutné mít naistalován webový prohlížeč 

(FireFox, Edge atd.) 

 

• Tematicky je webový portál rozdělen do dvou kategorií pro: 

 laickou veřejnost 

odbornou veřejnost 

 
 

http://www.dekubity.eu/
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Témata anket         

v letech 
2016 

Plnění Rezortně bezpečnostního cíle č. 8 

 

2017 

Sledování výživy a hydratace 

 

2018  

Bolest a dekubity 

 

2019 

Péče o dekubity na pediatrických pracovištích 
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Materiály ke 

stažení 
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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.  

 

 

Materiály ke 

stažení 
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• Zkrácenou verzi doporučení  

    pro klinickou praxi 2019 

 

• Sekci věnovanou novorozencům 

    a dětem 

 

• Nový design portálu 

Připravujeme v roce 

2020 
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Připravujeme v roce 

2020 
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• 22. výroční konference Evropského 

poradního panelu pro otázky dekubitů 

EPUAP2020 

 

EPUAP 

18. – 20. října 2021 
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Den STOP dekubitům 

Listopad 2020 
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Partneři portálu 
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Kontakt na správce portálu: 

dekubity@nconzo.cz 

 

 

Redakční rada: 

 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková - NCO NZO Brno 

 

Mgr. Nina Müllerová – FN Plzeň 

 

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

 

Kontakty 

mailto:dekubity@nconzo.cz


Novinky  

Věstník č. 2/2020 

 

1. Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů  

    a postup při zraněních způsobených pády 

2. Národní ošetřovatelský postup Péče o pacienta  

    s bolestí 

3. Národní ošetřovatelský postup Katetrizace močového     

    měchýře 

4. Národní ošetřovatelský postup Prevence vzniku    

    dekubitů a péče o dekubity 

 

Vydání NOP 
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Věstník č. 5/2020 

 
1. Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a 

péče o centrální žilní katétr 

 

2. Národní ošetřovatelský postup Zavedení a péče o periferní 

žilní katétr 

 

3. Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest 

 

4. Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při zacházení s 

léčivými přípravky 

 

Vydání NOP 



Novinky  

V přípravě NOP v neonatologii 

 

1. Ošetřování centrálních žilních vstupů  

u novorozenců a kojenců  

2. Péče o kůži novorozence 

3. Odsávání novorozenců a kojenců 

4. Zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů  

u novorozenců 

5. Zavádění a ověřování gastrické sondy  

u novorozenců a kojenců 

 

Ppříprava NOP 



Novinky  

 

 

• Koncepce ošetřovatelství 

• Koncepce domácí péče 

 

 jako rámec vývoje oboru ošetřovatelství. 

Koncepce 
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Děkuji za pozornost, těšíme se na 

podněty k rozvoji portálu  

a vzájemnou spolupráci. 
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Vybavení nemocnic i vzdělání našich zdravotnických 

pracovníků je na velmi vysoké úrovni, přesto musíme stále 

čelit novým výzvám: 

 

• Stárnutí populace – otázka výživy, pomůcek doma  

a stárnutí laických pečovatelů. 

• Populace nabývá na objemu – zvyšuje se počet 

pacientů obézních a extrémně obézních – jak budeme  

o tyto osoby pečovat a měli by si na zdravotní péči 

připlácet? 

• Časté používání přístrojů – dbát více na sledování 

vzniku dekubitů souvisejících se ZP a prevenci. 

 

Otázky do panelu 


