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Doporučení EPUAP 
v oblasti bolesti

Mezi doporučované intervence EPUAP

v prevenci a léčbě dekubitů patří i sledování
bolesti, doporučení jsou založená na

důkazech (zdroje z výzkumů)!
• Vyšetření přítomnosti bolesti u dekubitů,

• používejte validní a spolehlivé škály,
• předcházení bolesti související s dekubitem (vhodné polohy,

pomůcky),
• léčba bolesti související s dekubitem (atraumatické krytí),
• zmírnění bolesti v průběhu výkonu (dostatečná dávka analgetik),

• edukujte pacienta, jeho rodinu a zdravotnické pracovníky.



Anketa pro ověření praxe 
v podmínkách PZS ČR

Opakovaně jsme se věnovali polohování,
preventivním pomůckám, ale nevíme mnoho

o skutečné praxi v oblasti léčby bolesti

u pacientů s dekubitem.

• Elektronická anketa

• Propagace v mediích, odborných společnostech



Pilotní ověření – 3/2018

Elektronická verze – 7-9/2018

Anketa probíhala ve dvou fázích 
• Dotazník vyplnilo 55 respondentů (sestry v přímé péči u lůžka, z toho 6 

staničních sester)
– studentky oboru všeobecná sestra FZS ZČU v Plzni (kombinovaná forma),  

• Na portále dekubity.eu bylo v září vyplněno 179 online dotazníků
– 171 všeobecných sester
– 8 praktických sester

• Výsledky pilotního projektu byly publikovány v časopise Florence a jsou    
k dispozici v balíčku informačních materiálů. 

• Obě skupiny potvrdily, že managementu bolesti u pacientů s dekubitem je 
věnována velká pozornost a jsou používány šetrné postupy.

• Obě skupiny se shodovaly v tom, že největší problém jim činí nedostatek 

času, erudovaného personálu nebo absence jasně stanoveného postupu. 



Pilotní ověření – prezentováno 
v časopise Florence.



• Jaká je dostupnost konzultantky pro hojení ran.
• Zda je na pracovišti určená sestra pro sledování výskytu dekubitů.
• Zda je sledována bolest v souvislosti s výskytem dekubitů.
• Zda lze využívat  specialisty pro léčení bolesti.
• Jaké jsou používány škály pro hodnocení bolesti.
• Zda je hodnocena bolest u pacientů se sníženým verbálním 

kontaktem.

• Jaké jsou používané postupy pro prevenci bolesti související           
s dekubitem.

• Jak je postupováno u pacienta s bolestí související s dekubitem.
• Jaké jsou největší překážky v možnosti realizace hodnocení bolesti 

u pacienta/klienta.

Cíl ankety – zjistit  situaci v hodnocení 
bolesti a klíčové bariéry

Elektronický dotazník byl zaměřen na devět klíčových oblastí.



Specifikace 

pracoviště 

Pracovní pozice 
respondentů

Od zahájení ankety do 30. 9. 2018
se do elektronické ankety zapojilo 
179 respondentů.



1. Jaká je dostupnost 
konzultantky 

pro hojení ran?

„Ne“ uvedlo pouze 20 
respondentů.

Jedná se o malý vzorek 
respondentů, ale zdá se, 
že dostupnost konzultantky 
je uspokojivá



2. Je v rámci  vaší 
stanice určená sestra pro 

sledování dekubitů?

„Ne“ uvedlo 33 
respondentů a nejčastěji je 
touto pozicí pověřena 
sestra v manažerské pozici 
a vedoucí směny.



3. Je věnována bolesti 
pacientů s dekubitem 

pozornost?

Další doplňující dotaz byl 
zaměřen na co se zaměřují při 
sledování bolesti:

Charakter, intenzita a délka 
trvání



3. Je věnována bolesti 
pacientů s dekubitem 

pozornost?

Další doplňující dotaz byl 
zaměřen na:

Lokalizaci, délku trvání, 
návaznost na intervence a 
efekt analgoterapie



4. Můžete ve svém 
zařízení využít specialisty 

pro léčbu bolesti?
Může být kladný výsledek 
odpovědí ovlivněn pozicí 
respondentů?



5. Jaké škály pro 
hodnocení bolesti 

používáte?
Ačkoli je škála VAS 
nejrozšířenější, další 
spektrum je velmi široké  
podle spektra pacientů.



6. Hodnocení bolesti                 
u pacientů se sníženým 

verbálním kontaktem
Prostor pro  další 
průzkum?



7. Jaké postupy využíváte 
pro prevenci bolesti?

Odpovědi „NE“ zřejmě odpovídají



7. Jaké postupy využíváte 
pro prevenci bolesti? 

Poznámky:
Prvky bazální stimulace,

podání analgetik s návazností 
na převaz,

atraumatické krytí.



8. Jak postupujete 

u pacienta s bolestí?

Doporučení EPUAP jsou 
využívána v praxi.



8. Jak postupujete 

u pacienta s bolestí?

Doporučení EPUAP jsou 
využívána v praxi.

Jiná intervence:

• Analgetika před převazem
pouze v případě velkých ran

• Fyzikální terapie

• Používáme vlhké hojení ran

• Ledové obklady

• Terapie vedoucí ke snížení
frekvence převazů



9. Největší překážky v 
hodnocení bolesti 
pacienta/klienta 

Nedostatek času
Není to vyžadováno na 
pracovišti
Nedostatek erudovaného 
personálu
Nemožnost zapsat hodnoty 
do zdravotnické dokumentace



„Bolesti související s dekubitem není věnována stejná pozornost

jako krycím materiálům nebo polohování. 
Sestry již dostatečně vnímají význam výživy v léčbě dekubitů, ale bolest
řeší většinou až když si pacient řekne. Jednoduché postupy a edukace
pomůže situaci zlepšit.“
„Zlepšit vzájemnou spolupráci všech zúčastněných oborů - internista,

chirurg, anesteziolog.“
„Redukce administrativy, vymezit více času na péči o pacienta.“
„Možnost ordinace základního analgetika sestrou před převazem“
„Redukovat počet pacientů na sestru, aby péče mohla probíhat
kvalitně a mohla sestra plnit opravdu všechny požadavky, které na ni

klademe.
Pokud si přečtu všechny standardy, je jisté, že takový objem práce nelze
zvládnout, ani kdyby sestra vynechala oběd.“

Komentáře 



Závěr 

• Výsledky jsou zpracované bez podrobnějšího statistického
vyhodnocení (pouze popisná statistika).

• Většina dotázaných v pilotním i elektronickém průzkumu potvrdila,
že je sledování i léčbě bolesti související s dekubitem
u pacientů/klientů věnována velká pozornost .

Uveřejnit doporučení 
odborníků pro léčbu bolesti 
na portále 
www.dekubity.eu

http://www.dekubity.eu/


Závěr 

• Obě skupiny respondentů (studenti, portál) dvou klíčových profesí, 
které pečují o pacienty s dekubity vyhodnotili jako největší 
překážku nedostatek erudovaného personálu a času!

• Bude nutné nastavit jasná doporučení pro provádění hodnocení a 
používání jednotných hodnotících škál – VAS ….

• Zde je prostor pro doporučení odborníků na léčbu bolesti 

Uveřejnit doporučení 
odborníků na výživu na 
portále www.dekubity.eu

http://www.dekubity.eu/

