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● Hospitalizace dětí všech věkových skupin od 
novorozenců až po devatenáctileté teenagery 

● Ve vážném nebo kritickém stavu 

● V roce 2019 hospitalizováno 746 dětí, z toho 78 
dětí na UPV 

● Všechny děti vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu spadají do kategorie pacientů ohrožených 
rizikem vzniku dekubitů 

 



● Dlouholeté zkušenosti našeho pracoviště 
jednoznačně potvrzují, že se v rámci běžné kvalitní 
ošetřovatelské péče vyplácí klást důraz na prevenci 
dekubitů 

● V roce 2019 hlášeny jako NU pouze 2 děti se 
vzniklým dekubitem ( 2. stupně ) 
 



● Používáme běžně na 
oddělení dostupné a 
cenově přijatelné 
pomůcky 

● Spolupracujeme           

s operačními týmy 
jiných klinik                
v prevenci možného, 
námi neovlivnitelného 
vzniku dekubitů 

● Již předem předvídáme 
možná rizika a dětské 
pacienty chráníme 



● Kvalitní ošetřovatelská péče včetně správného 
polohování, hygienické péče, výživy a sledování 
nutričních kritérií je samozřejmostí 

● U dětských pacientů s již vzniklým dekubitem        
v době přijetí spolupracujeme s rodinou v edukaci a 
ihned zahajujeme léčbu 

● Nejčastější místa vzniku dekubitů u dětí jsou 
sakrum, týl a ušní boltce 







● Jako nejčastější 
antidekubitární 
pomůcky používáme 
aktivní i pasivní 
antidekubitární 
matrace,  perličkové 
rehabilitační pomůcky 
různých tvarů a 
velikostí, omyvatelné 
rehabilitační klíny, 
chrániče, podložní  
kola a gelové pomůcky 



● Novinkou jsou 

polohovací podložky  
Z-Flo na bázi 
silikonového oleje, 
které se anatomicky 
přizpůsobí každé části 
těla 

● Výrobce garantuje až  
o 52% snížení rizika 
výskytu dekubitů 



● Mepitac je jemná 
silikonová fixace 
umožňující opakované 
přelepení bez traumatu 
kůže 

● Výborně drží, určena 
pro nejšetrnější péči    
o dětskou pokožku       
( sondy, katétry ) 



● Mepilex Border Lite je 
samolepící měkké 
silikonové krytí, při 
snímání krytí 
nedochází k traumatu 
rány ani okolní kůže 

● Využíváme k prevenci-
podlepujeme 
predilekční místa nebo 
k léčbě 



● Naso-fix je fixační 
hypoalergenní náplast 
určena na fixaci sond 

● Tvarovaná dle velikosti 
nosu dítěte 





● Při ranní úpravě zjištěn, ošetřen a jako NU nahlášen 
dekubit 1. stupně 



● Za 4 hodiny od ošetření provedena kontrola a 
zjištěn tento nález 



        DĚKUJI ZA POZORNOST 


