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Základní informace o guidelines EPUAP 

• První vydání 2009 

• Druhé vydání – revize 2014 

 

• Aktualizované vydání – listopad 2019 
– rigorózní metodologie GRADE 

– identifikace stupně důkazu a jeho síly 

– klinická otázka 

– evidence to decision framework (EtDF) 
               (kritéria, hodnocení, otázky, vysvětlení) 
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Základní informace o guidelines EPUAP 
 

– Celkový počet na důkazech založených doporučení: 115  

– Celkový počet expertních doporučení: 61 

 

Mezinárodní studie – validace multiprofesionálním panelem (04 – 10/2018): 

– Celkový počet stakeholderů: 1 200 oslovených, 699 poskytlo zpětnou vazbu  

– Celkový počet pacientů a laických pečujících: 1233  
• informace o prioritách v péči  

• formulace doporučení a jejich síla 

 

Zapojení 14 organizací 

Brazílie, Kanada, Čína, Indonésie, 
 Japonsko, Korea, Malajsie, Filipíny,  

 Saudská Arábie, Tchai-wan, Thajsko,  
International WCET 
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Schéma 
metodologického 

postupu 
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Kategorizace dekubitů - 
srovnání kategorizací 
několika zdrojových 

materiálů 
Obrázek International NPUAP/EPUAP 

Pressure Injury Classification 

System (2014) 

NPUAP/EPUAP klasifikace 

(2014) 

 

WHO ICD-10 (2016) 

MKN – 10 (2016) 

NPUAP Pressure Injury Classification 

System (2016) 

NPUAP klasifikace (2016) 

WHO ICD-11 Mortality  and 

Morbidity Statistics (2018) 

WHO – Mortalitní a morbiditní 

ukazatele (2018) 

  

ICD-10-AM (2017) 

MKN 10 – USA (2017) 

2. stupeň dekubitu – částečná 
ztráta tkáně 

L89.1 2. stupeň dekubitu 2. stupeň dekubitu – částečná ztráta 
tkáně – obnažená dermis 

EH90.1 dekubitální vřed 2. 
stupně 

L89.1 dekubitus /tlakové 
zranění/ 2. stupeň 

- částečná ztráta tloušťky 
dermis - mělký otevřený vřed s 
červeně růžovou spodinou 
rány, bez povlaku. Také jako 
neporušený nebo otevřený / 
prasklý puchýř naplněný 
sérem, lesklý nebo suchý mělký 
vřed  
- nepoužívat k popisu 
pergamenové kůže, popálenin, 
perineální dermatitidy, 
macerace nebo exkoriace. * 
Modřiny jsou známkou  
podezření na hluboké 
poškození tkáně. 
 

- proleženina [tlakový vřed]  s: 
oděrkou, puchýřem, částečnou 
ztrátou kůže; epidermis a / nebo 
dermis, ztráta kůže 

spodina rány je růžová nebo 
červená, vlhká, může se vyskytovat 
neporušený nebo prasklý puchýř, 
tuková tkáň a hlubší tkáně není 
viditelná a hlubší tkáně nejsou vidět; 
- granulační tkáň, povlak /slough a 
eschary nejsou přítomny 
- by nemělo být používáno k popisu 
poškození kůže spojené s vlhkostí 
(MASD), včetně dermatitidy spojené 
s inkontinencí (IAD), intertriginózní 
dermatitidy (ITD), poranění kůže 
spojeného s lékařským adhezivem 
(MARSI) nebo mechanické a / nebo 
fyzikálně-chemické etiologie a 
traumatické rány (popáleniny, 
oděrky, pergam.kůže). 

- tlakové poškození kůže   
s částečnou ztrátou dermis.  
mělký otevřený vřed s 
červenou nebo růžovou 
spodinou nebo jako sérózní 
nebo serosanguinózní puchýř, 
který může prasknout.  
- neměla by být používána  
k popisu pergamenové kůže, 
popálení, dermatitidy spojené 
s inkontinencí, macerace 
nebo exkoriace. 

 

- částečná ztráta tloušťky 
dermis prezentovaná jako 
mělký otevřený vřed s 
červeno-růžovou spodinou 
rány, bez povlaku ú slough. 
- může se vyskytovat také 
jako neporušený nebo 
otevřený / prasklý puchýř 
naplněný sérem. 

Problematické u neklasifikovatelných dekubitů a suspektního hlubokého poškození tkání.  

Nově doplněny dekubity vzniklé v souvislosti se zdravotnickým prostředkem a dekubity na sliznicích.  



• Diabetes mellitus  

• Bolest v místě vzniku tlakové léze 
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Nové rizikové faktory 



Specifické populační skupiny a specifická rizika 
 

Pacienti na JIP a ARO 

Sledovaná rizika:  

 délka pobytu na JIP, mechanická ventilace, vasopresory, 

 APACHE II skóre 

 

Novorozenci a děti 

Sledovaná rizika:  

 zralost kůže, perfúze, oxygenace, zdravotnické prostředky  

  závažnost onemocnění, délka pobytu na JIP 

 

Operační sály  

Sledovaná rizika:  

 Čas imobilizace před, v průběhu a po operaci  

 ASA skóre 
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Novinky v identifikaci 
rizika vzniku dekubitů 



Nová doporučení 

 

 Zhodnoťte teplotu kůže a sliznic (např. termografie)  

 

 Zvažte využití přístroje k měření  subepidermální vlhkosti 

 

 Pro tmavě zbarvenou pokožku zvažte a hodnoťte teplotu kůže a měření  subepidermální vlhkosti 

 

 Pro tmavě zbarvenou pokožku zvažte a hodnoťte odstín (tón) pleti s využitím barevné škály 
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Novinky v hodnocení 
stavu kůže 



• Preventivní péče o kůži 

  vysoce absorpční inkontinenční pomůcky  

 

• Polohování  

 Zvažte použití nepřetržitého mapování tlaku na lůžku (bedside pressure mapping) jako vizuálního podnětu k polohování 

 Při polohování využívejte strategií pro připomenutí změny polohy (reminder strategies ) ke zvýšení adherence režimu polohování 

 Provádějte program včasné mobilizace 

 

Dekubity na patách 

Provádějte hodnocení prokrvení a cévní vyšetření dolních končetin 

 

Podpůrné povrhy (matrace, podložky) 

 Při přesunu pacientů používejte speciální podpůrné prostředky (expertní doporučení pro dobrou praxi) 

 

Zdravotnické prostředky 

 Střídejte různé zdravotnické prostředky pro podávání kyslíku u novorozenců a starších dětí a dospělých 
(expertní doporučení pro dobrou praxi) 9 

Novinky v prevenci 
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Souhrn specifických 
doporučení v péči  
o dětskou populaci 

 

 

 

Rizikový faktor Počet nalezených 
studií  

(relevantních v multivariabilním modelu) 

Rizikové faktory  
(siginifikantní a nesignifikantní v multivariabilním modelu) 

 

Integrita pokožky a textura kůže 50 % (1 ze 2 studií) 1 studie, v níž byl rizikový faktor  signifikantní 
signifikantní109  
1 studie nesignifikantní význam110  

Perfuze a oxygenace kůže 100 % (2 ze 2 studií) 2 studie, v nichž byl rizikový faktor signifikantní109, 110 

Přítomnost/využití zdr. prostředku 100 % (2 ze 2 studií) 
 

2 studie, v nichž byl rizikový faktor signifikantní109, 110 

Závažnost onemocnění 100 % (1 studie z 1) 1 studie, v níž byl rizikový faktor  signifikantní110  

Délka pobytu na JIP 100 % (1 studie z 1) 1 studie, v níž byl rizikový faktor  signifikantní110  
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Hodnocení bolesti  
u dekubitů a léčba 

• Zhodnoťte bolest u všech jedinců související s dekubitem nebo jeho léčbou a zjištění 
dokumentujte. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

• Posuzujte bolest související s tlakovými vředy/ dekubity u dospělých pomocí škály / stupnice, 
která je platná a spolehlivá. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = ) – McGill Pain Questionnaire (MPQ), FACES, VAS. 

• Zohledněte kognitivní schopnost jednotlivce při výběru nástroje pro hodnocení bolesti.  
(Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

•  Posuzujte bolest u novorozenců a dětí pomocí ověřené stupnice. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

- FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability) pro děti od 2 měsíců do 7 let. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

- CRIES (Crying; Requires O2 for Saturation > 95%; Increasing vital signs; Expression; Sleepless) pro novorozence do 6 měsíců.  
   (Síla důkazu = C; Síla doporučení = ) 

• Nástroje pro hodnocení bolesti nemusí poskytovat dostatečné informace pro realizaci 
intervencí. Zkoumejte další aspekty bolesti s cílem zajistit účinnější a individualizovanější 
zásahy. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

 
Bolest v místě tlaku – významná okolnost 
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Prevence bolesti  
u dekubitů 

• Organizujte poskytování péče tak, aby bylo zajištěno, že je koordinována s podáváním léků proti bolesti a že je 
respektována minimální přestávka v terapii. Stanovte priority léčby. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

 

• Motivujte jednotlivce, aby si během jakéhokoli postupu, který způsobuje bolest, vyžádali „časový limit – time 
out“. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

 

• Snižte bolest dekubitu tím, že budete udržovat spodinu rány zakrytou a vlhkou, pomocí nepřilnavého / 
nonadherentního krytí. (Poznámka: Stabilní suchá eschara není obvykle zvlhčována). (Síla důkazu = B; Síla doporučení = )  

 

• Volte obvazový materiál na rány, který vyžaduje méně často změny a je méně pravděpodobné, že způsobí 
bolest. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  
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Nefarmakologické 
postupy k redukci 
bolesti u dekubitů 

•  Zvažte použití nefarmakologických strategií zvládání bolesti ke zmírnění bolesti 
spojené s tlakovými vředy / dekubity. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = )  

Doporučené intervence: 

• hudba, 

• progresivní relaxace, 

• změny polohy, 

• meditace a hypnóza, 

• terapeutické doteky, 

• rozptýlení a konverzace, 

• aplikace tepla,  

• elektroterapie (např. Transkutánní elektrostimulace nervu [TENS]). 
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Medical devices 
related PU/PI 

• Významná část pozornosti věnována dekubitům vznikajícím v souvislosti se zdravotnickými prostředky 

 

• Zmiňovány jsou tyto okolnosti: 

– odpovídající velikost pomůcky 

– změny polohy pomůcky 

– změny typu užívané pomůcky (O2 terapie) 

– správná fixace pomůcek (ne běžné fixační materiály, šetrná fixace,  neškrtící) 

– pravidelná kontrola stavu kůže 

– využití ochranných krytí a materiálů 

 

 

většinou jako tzv. good practice 
statements 
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Vhodné krytí  
a obvazový materiál  
v prevenci dekubitů 

Klinická otázka – je profylaktické krytí efektivní v prevenci dekubitů? 

• zmiňovány jsou tyto okolnosti: 

– INCIDENCE – vícevrstvé silikonové pěnové krytí versus filmové krytí 
(dekubity častější v případě použití polyuretanových filmových krytí u pacientů na operačních sálech, u seniorů a novorozenců) (Síla důkazu = B1; 
Síla doporučení = )  

– AKCEPTOVATELNOST – neexistuje jasný důkaz o akceptaci vícevrstvých krytí stakeholdery (manažeři kvality, ekonomové) 

HLAVNÍ SLEDOVANÁ KRITÉRIA: 

 velikost krytí 

 odpovídající tvar exponovaným částem těla 

 schopnost managementu mikroklimatu a adherence – „udržení“ krytí na místě 

 možnost pravidelné kontroly kůže pod krytím 

 preference a komfort pacienta / uživatele 

 nákladová efektivita a dostupnost krytí 
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Další zajímavá 
doporučení v prevenci 

dekubitů 

• Textilní materiály s nižším rizikem frikčních lézí (materiály s nižším frikčním koeficientem) 

• Polohovací zařízení a prostředky zmiňovány ve vztahu k výskytu bolesti 

• Racionální užívání aktivních matrací a dalších podpůrných prostředků (matrace pro bariatrické pacienty) 

• Využívání vysoce absorpčních inkontinenčních pomůcek - správná péče o perianální oblast 

• Opakované nedoporučení masírování predilekčních míst (pozor na 5 – 30 % Dimethyl Sulfoxide krém  

a gel - Kafr) 

• 66 shrnujících tabulek k usnadnění implementace doporučení 

• 16 obrázků a grafů pro zařazení důkazů do kontextu 

• obrazová dokumentace pro identifikaci míst vzniku dekubitů při běžných chirurgických výkonech 

• aktualizovaná klasifikace dekubitů na kůži a na sliznici (včetně 7 běžných klasifikačních systémů a jejich srovnání) 
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Co implementace 
guidelines přináší a 

komu… 

 

 

 

 

 

pacientům 
 

 zdravotnickým pracovníkům 
 

 zdravotnickým zařízením  



Závěr 
 

 

 

 

 

 

• Připravovaná doporučení přináší zcela novou kvalitu metodologie výběru 
vhodných vědeckých důkazů 

• Odstraněna byla většina „expertních názorů“ a nahrazena přímými, či nepřímými 
vědeckými důkazy  

• pozornost je věnována novým oblastem: 

– mechanobiologie / biomechanika v etiologii dekubitů 

– dekubity vzniklé v souvislosti se zdr. prostředky 

– diferenciální diagnostika 

IMPLEMENTACE Překlad v rámci projektu KDP 

https://kdp.uzis.cz/index.php 

https://kdp.uzis.cz/index.php
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OD INOVACÍ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ 
K VYSOCE KVALITNÍ PÉČI A LEPŠÍM VÝSLEDKŮM: 

VYDEJME SE NA SPOLEČNOU CESTU! 
  

23. – 25. ZÁŘÍ 2020 
Praha, Česká republika 

 
www.epuap2020.org 

 
 

EPUAP 2020, Praha, Česká republika  |  www.epuap2020.org   |   office@epuap.org    20 



MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR  

 
Předsedkyně EPUAP 2020: Andrea Pokorná 
Petra Búřilová 
Dana Dolanová 
Silvie Doubravská 
Michal Hájek 
Jitka Klugarová 
Miroslav Klugar 
Lenka Krupová 
Michal Pospíšil 
Lenka Rydvalová 
Alice Strnadová 
Jan Stryja 
Simona Saibertová 

 
21 

MÍSTO KONÁNÍ 

 
Clarion Congress Hotel Prague 
Freyova 33 
190 00 Praha 
Česká republika 
 
 
 

EPUAP 2020, Praha, Česká republika  |  www.epuap2020.org   |   office@epuap.org    



22 

EPUAP 2020 HLAVNÍ TÉMATA 

• Co je nového v mechanobiologii, základním a aplikovaném výzkumu? 

• Jaké jsou poslední inovace a moderní terapie v oblasti léčby a prevence proleženin? 

• Proleženiny v souvislosti s kvalitou péče a bezpečností pacientů 

• Atypické rány a jejich rozlišení, prevence a léčba 

• Cesta k mezinárodním doporučením: tvorba, shrnutí a uvedení v praxi důvěryhodných 
EBHC doporučení 

• Prevence proleženin v rámci kontinuální péče – téma domácí péče 
• Jak promítnout orientaci na pacienta do praxe a tvorby doporučení? 

• Jaké jsou účinné strategie pro pacienty, neformální pečovatele a laické vzdělávání v oblasti péče o proleženiny? 

• Jaká je role e-health v prevenci a léčbe proleženin? 
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DŮLEŽITÁ DATA 
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KONTAKTUJTE NÁS 
EPUAP Business Office c/o Codan Consulting 

Vodičkova 12/5, 120 00 Praha 
info@codan-consulting.com, office@epuap.org   

Tel: +420 251 019 379  
www.epuap2020.org 
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Hybridní setkání – online a kontaktně? 

Jan Kottner, Jane Nixon 25 



Děkuji za pozornost 



27 

a) hudba - muzikoterapie 

b) změny polohy 

c) meditace a hypnóza 

d) terapeutické doteky 

e) arteterapie 

f) aplikace tepla 

Které nefarmakologické strategie zvládání a zmírnění bolesti spojené s tlakovými 

vředy / dekubity NEJSOU zmiňovány v EPUAP guidelines? 
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a) Medical pressure injuries 

b) Face mask presure ulcers 

c) Medical devices related pressure ulcers 

d) Medicine related pressure injury 

e) Žádná odpověď není správná 

 

Tlakové léze vznikající v souvislosti se zdravotnickými prostředky se anglicky 

nazývají: 
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a) Nasogastrická sonda 

b) Kyslíkové brýle 

c) Kryt jehly 

d) Manžeta tonometru 

e) Obličejová maska 

f) Fixační materiál 

g) Žádná odpověď není správná 

 

Tlakové léze vznikající v souvislosti se zdravotnickými prostředky jsou u dětí 

typické pro tyto zdravotnické prostředky: 
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a) Vizuální analogová škála (VAS) 

b) Obličejová škála 

c) FLACC škála 

d) Numerická škála (NRS) 

e) CRIES škála 

f) Žádná odpověď není správná 

 

  

Pro hodnocení bolesti u novorozenců je doporučována škála: 
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a) Ano  

b) Ne 

c) Nevím 

 

  

Tlakové léze na sliznicích jsou klasifikovány stejně jako tlakové léze na kůži: 
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a) Riziko uvolnění trombu při masáži 

b) Riziko alergické reakce na kůži 

c) Riziko hyperemie povrchové tkáně 

d) Riziko zhoršení bolestivých projevů 

e) Riziko ischemie hlubších tkáňových struktur 

f) Žádná odpověď není správná 

 

 

Hlavním důvodem pro nedoporučené užívání kafru ve vztahu ke vzniku tlakových 

lézí u ležících pacientů je: 


