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Proč sledovat? 

 Získat přehled:  

 o výskytu jednotlivých typů poškození kůže a sliznic u novorozenců  

 o délce hojení  

 o metodách hojení  

 o komplikacích hojení 

 Mít východisko pro další péči 

 

 



Co sledovat? 

 Porodní hmotnost dítěte v gramech 

 Gestační věk dítěte v týdnech 

 Typ rány (D=dekubitus, E=erose, K=kontaktní poranění, CH=chirurgická rána, 

E/I=extravazace/infiltrace, H+=hypertermie/popálenina, P=punkce, J=jiná) 

 Lokalizace rány (hlava, krk, hrudník, záda, končetiny, apod.) 

 Den výskytu rány/den života dítěte 

 Počet dnů hojení rány celkem 

 Metoda hojení rány (K=klasická, V=vlhká, P=podtlaková, J=jiná) 

 Komplikace hojení rány (ano, ne) 



Co sledovat? 

 



Typ rány 

 D = dekubitus - tlaková léze → následek stlačení tkáně kostí proti tvrdému 

povrchu nebo posunutí pokožky, lpící na podložce, proti podkožnímu vazivu: 

 I. stupeň: zarudnutí kůže/neblednoucí zarudnutí. 

 II. stupeň: částečná ztráta kožního krytu. 

 III. stupeň: úplná ztráta kožního krytu (dekubitární vřed). 

 IV. stupeň: úplná ztráta kůže a podkoží (hluboký dekubitární vřed). 

 

Zdroj: NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014. Prevence a léčba dekubitů: příručka k Doporučení pro klinickou praxi. Emily Haesler (Ed.). 

Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia. http://www.apexmedicalcorp.com 



pokračování 

 Bez určení stupně: neznámá hloubka rány/vředu 

 

 

 

 

 

 Podezření na hluboké poškození tkání: neznámá hloubka rány/vředu.  

Zdroj: NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014. Prevence a léčba dekubitů: příručka k Doporučení pro klinickou praxi. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 

Park, Western Australia. http://www.apexmedicalcorp.com 



Metoda zápisu dekubitu 

 



Typ rány 

 O = opruzenina = vlhká léze (Moisture-Associated Skin Damage) → důsledkem 

prodlouženého vystavení kůže faktorům jako jsou moč, stolice, sliny, hlen nebo 

exsudát z rány, v kombinaci s třením, mikroorganismy a chemickým drážděním: 

 mírná - podráždění až zánět kůže se zarudnutím a mírným zduřením na pohmat bolestivým, 

 středně závažná – projevující se puchýřem, který přechází v erozi a tím v obnažení 

dermální vrstvy kůže, 

 závažná - otevřená rána s lesklou, nepříliš hlubokou červenou spodinou bez exsudátu nebo 

jen s mírným, nepravidelného tvaru, s růžovou a bílou macerací, okolí rány je podrážděné 

a edematózní. 

 Scoring System for Diaper Dermatitis scale  

 
mírné střední závažné 

Zdroj: z archivu autorky 



Scoring System for Diaper Dermatitis Scale 
(Buckley et al., 2016) 

indikátor stav kůže skóre 

A Závažnost erytému a 
podráždění 

Žádná – kůže čistá 

Mírná - podráždění je detekovatelné, ale nemusí být zřejmé 

Střední - podráždění kůže je zřejmé, ale není závažné  

Vážná - podráždění kůže je intenzivní, červené, vypadá 
bolestivě 

0 

1 

2 

3 

B Rozsah podráždění <50 % perianální-perineální-gluteální oblasti (nebo plenkové 

oblasti) 

˃50 % perianální–perineální-gluteální oblasti (nebo plenkové 
oblasti) 

0 

 

1 

C Papuly a pustuly Přítomny v malém počtu, daly by se spočítat 

Mnoho přítomných papul nebo pustul by nebylo možné 
spočítat 

0 

1 

D Otevřená rána  Povrchová, zahrnující pouze epidermis; jakákoliv eroze 

sliznice; jakákoliv rána způsobená třením, poraněním nebo 

jinou etiologií než plenková dermatitida 

Hluboká, s poškozením dermis (nezpůsobená třením, 
poraněním nebo jinou etiologií než plenková dermatitida) 

0 

 

 

1 

Hodnocení závažnosti Součet  A+B+C+D 
Hodnocení se provádí dle součtu bodů a fotodokumentace. 



Metoda zápisu opruzeniny 

 



Typ rány 

 E = eroze/exkoriace = stržení, odření, tření (stripping) → poranění kůže 

vzniklé v souvislosti s odstraněním zdravotnických adheziv - Medical Adhesive 

Related Skin Injury (MARSI): 

 eroze = plytká, zarudlá, ale nekrvácející léze, na povrchu červená a lesklá,  

 exkoriace = zasahuje do dermis, dochází k poškození kapilár, rána krvácí, 

 puchýř = oddělení epidermis od dermis v důsledku roztažení, nebo naopak stažení 

kůže pod nepoddajnou náplastí.   

 

  
eroze exkoriace puchýře 

Zdroj: 3M Česko spol. s r.o., 2016. Informace a prevence MARSI poranění kůže způsobená adhezivy. Dostupné na: 

www.3M.cz/zdravotnictví 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Abrasion_on_hand_20050906.jpg


Metoda zápisu eroze/exkoriace 

 



Typ rány 

 Ch = chirurgická rána → komplikovaná, nehojící se: 

 infekce - projevující se erytémem, zvýšeným množstvím exsudátu, změnou jeho 

barvy a konzistence (přítomnost hnisu), zvýšenou teplotou rány, opožděným 

hojením, dehiscencí, 

 rozpad (dehiscence) – částečná nebo úplná, postihující kůži a podkoží, fascie pod 

kůží, všechny vrstvy rány, 

 nekróza (černá nebo žlutá) – postihující především okraje rány, které jsou 

ischemizované, 

 patologické granulace – hypertrofické (přerůstající okraje rány) nebo chabé 

(bledé, se sklovitým povrchem). 

infekce dehiscence nekróza 

Dostupné na: http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html. http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-

infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf.  

granulace 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNxLy3rYXmAhUyA2MBHfrfCRcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf&psig=AOvVaw2VgJLo2t4F-Bod6R5hrEGv&ust=1574771021291693
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.medicool.cz/files/reference/vojenska_nemocnice/dekubit-4-stupne.jpg&imgrefurl=http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html&docid=7RdmReiyNFNWsM&tbnid=pZUebLVD7snhcM:&vet=1&w=600&h=380&bih=966&biw=1704&ved=2ahUKEwjhyJ-vr4XmAhVLcBQKHe1nDIkQxiAoA3oECAEQGg&iact=c&ictx=1
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.convatec.cz/media/files/wt/02-lecba-infekce-u-nehojicich-se-ran.pdf
http://www.medicool.cz/reference/ustredni-vojenska-nemocnice-v-praze.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Finger_with_granulation_tissue.jpg


Metoda zápisu komplikované chirurgické rány 

 



Typ rány 

 Kontaktní podráždění = zvláštní kategorie Medical Adhesive Related Skin 

Injury (MARSI):  

 nealergické - v důsledku chemického podráždění lepidlem adheziva nebo 

dezinfekcí - kůže je červená, dobře ohraničená a zarudnutí obvykle mizí za jeden, 

nebo dva dny, jestliže je adhezivum odstraněno a není nahrazeno, 

 alergické - dochází k buněčně zprostředkované imunologické odpovědi v reakci na 

složku lepidla adheziva nebo obvazu - kůže je červená s vezikuly a svědí, 

dermatitida trvá až týden. 

 nealergické 
alergické 

Zdroj: z archivu autorky 



Metoda zápisu kontaktního podráždění 

 



Typ rány 

 E/I – extravazace/infiltrace → z důvodu mechanického poranění stěny cévy 

(propíchnutí), nebo úniku roztoku mimo žílu, aniž by došlo k jejímu propíchnutí: 

 stupeň 1 - bolest v místě vstupu, žádný otok, 

 stupeň 2 – bolest v místě vstupu, mírný otok (0-20 %), není bledá kůže, 

 stupeň 3 - bolest v místě vstupu, větší otok (30-50 %), bledá kůže, chladná na dotek, 

 stupeň 4 -  bolest v místě vstupu; velký otok (>50 %), bledá kůže, chladná na dotek, 

snížený kapilární návrat (>4s), snížený až téměř nehmatný pulz, poškozená kůže nebo 

nekróza (Millam, 1988). 

 
2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 1. stupeň 

Zdroj: z archivu autorky 



Metoda zápisu E/I 

 



Typ rány 

 H+ (hypertermie) = popálenina → po nesprávném použití tepelných zařízení, 

vysoké teplotě prostředí, podání příliš teplých tekutin, apod.: 

 povrchová - částečné poškození kůže se zachováním folikulů a mazových žlázek (stupeň I 

- IIa), zachovaným kapilárním řečištěm a nervovým zakončením, 

 hluboká - ztráta kůže v celém rozsahu s ev. ztrátou podkožní vrstvy a devitalizací 

svaloviny a kosti (stupeň IIb - III), spodina je bledá, čití vymizelé (hodnocení testem 

kapilárního návratu). 

Zdroj: autorka obrázku Hana Štípková  



Metoda zápisu popáleniny 

 



Typ rány 

 Punkce = vpichy po jehlách, použitých k venepunkcím, katetrizacím, 

lumbálním punkcím, po kopíčkách, lancetách, po kterých zůstane: 

 zarudnutí, zhmoždění, zduření déle než 2–3 dny, 

 nekróza, gangréna, 

 kalcifikovaný uzlík, 

 jizva nebo hypo-pigmentovaná léze.  

 

Zdroj: z archivu autorky; dostupné z: http://adc.bmj.com/content/early/2012/03/06/archdischild-2012-301731.full. 

zhmoždění nekróza uzlík jizva 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://adc.bmj.com/content/early/2012/03/06/archdischild-2012-301731/F1.large.jpg&imgrefurl=http://adc.bmj.com/content/early/2012/03/06/archdischild-2012-301731.full&usg=__btLnJ17k6U0RpjkikqE31BN-D4U=&h=801&w=1280&sz=203&hl=cs&start=5&zoom=1&tbnid=1K7qSCLK9n3rUM:&tbnh=94&tbnw=150&ei=KgnWT7DPKc63hAfnnvXAAw&prev=/search?q=complication+after+heel+prick+in+neonates&um=1&hl=cs&gbv=2&rlz=1R2ADRA_csCZ477&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Metoda zápisu punkce 

 



Typ rány 

 Jiné = rány neznámé etiologie, o kterých nevíme, kdy a za jakých okolností 

vznikly, protože s nimi dítě již přišlo odjinud. 



Metody léčby a hojení ran 

 Klasická → využívá krémů, mastí, roztoků, včetně gázových krytí, která nemají 

vlastní terapeutický účinek, ránu vysušují a spodinu ochlazují, čímž zpomalují 

hojení. Odstraňování gázových krytí poškozuje nově vytvořenou granulační tkáň. 

Metodu lze využít pouze ke krytí pooperačních ran v prvních několika málo dnech po 

jejich vzniku. 

 Vlhká → vytváří v ráně optimálně vlhké prostředí, které je nezbytné pro dobrou 

granulaci a epitelizaci, vlhké krytí udržuje konstantní teplotu rány, zachovává 

výměnu plynů, absorbuje či odvádí exsudát, netraumatizuje ránu při převazech a 

prodlužuje intervaly mezi převazy.   

 Podtlaková → podtlakový systém aktivně uzavírá ránu a odvádí z ní infekční 

materiál, pomáhá zvýšit průtok krve a dodat kyslík do rány, udržuje ránu stále vlhkou 

a stimuluje k její rychlejší granulaci. 



Poznámka 

 Pokud bude mít jedno dítě více poranění kůže najednou, zapíše se do tabulky 

tolikrát, kolik poranění bude mít. 

 Pokud bude dítě přijato s poškozením kůže neznámého data vzniku nebo 

původu, zapíše se do poznámky, včetně místa odkud přišlo. 

 Pokud bude dítě přeloženo na jiné oddělení/zařízení před zhojením rána, 

zapíše se do poznámky, včetně místa, kam bylo přeloženo. 

 Podrobnější popis typu ran, včetně metod jejich hojení, najdete v publikaci 

Fendrychová a kol. Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců, kterou si 

můžete objednat na: www.nconzo.cz, tel.: 543 559 505, e-mail: 

prodejna@nconzo.cz.  

http://www.nconzo.cz/
mailto:prodejna@nconzo.cz

