
 

1 
 

 

Výsledky šetření výskytu poškození kůže u novorozenců v perinatologických 

centrech ČR v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 

 

Šetření se zúčastnilo 11 perinatologických center (z celkových 12), novorozenecké oddělení 

Thomayerovy nemocnice Praha a novorozenecká JIP (odd. 56) Pediatrické kliniky FN Brno, 

které není součástí perinatologického centra FN Brno.  

Výskyt poškození kůže byl ve zmíněných zdravotnických zařízeních sledován na třech typech 

oddělení, a to na jednotkách intenzivní péče (JIP), odděleních intermediární péče (IMP) a na 

standardních novorozeneckých odděleních. Celkem bylo zaznamenáno 291 poškození kůže 

(tab. 1), z toho 184 na JIP, 74 na IMP a 33 na standardních odděleních. Protože ne všechna 

oddělení poslala také celkový počet přijatých dětí ve sledovaném období, nebylo možné 

vypočítat procentuální výskyt poškození kůže vzhledem k počtu přijatých novorozenců.  

Tab. 1 Četnost poškození kůže podle typu oddělení 

  
                                                   četnost                procento 

JIP 184 63,2 

IMP 74 25,4 

Standardní oddělení 33 11,3 

Celkem 291 100,0 

 

Nejčastějšími typy poškození kůže, uvedenými v tab. 2, byly erose, poté opruzeniny  

a chirurgické rány. Dekubity byly na čtvrtém místě, poté následovaly extravazace/infiltrace  

a blíže nespecifikované rány, zaznamenané jako „jiné“. Dekubity I.-IV. stupně se u sledovaných 

novorozenců vyskytovaly převážně v oblasti úst a nosu (po nasálním CPAPu), jednou byl 

dekubitus zjištěn na levé hýždi (jako následek polohy plodu in utero), jednou na temeni hlavy, 

dvakrát na horní a dolní končetině (nebyla popsána příčina vzniku) a jednou v krajině bederní 

a v týlní oblasti. Opruzeniny byly zjištěny převážně na zadečku a v tříslech, erose na hlavě 

(temeni, čele), končetinách, bříšku (v okolí pupku) a na zádech, kontaktní podráždění na hlavě, 

krku a zadečku. U chirurgických ran byly sledovány pouze ty, které se komplikovaly nebo 

nehojily per primam. Takové se vyskytovaly hlavně na bříšku (stomie), zádech (po operaci 

spiny bifidy, meningomyelokély) a v obličeji (po operaci rozštěpových vad). 

Extravazace/infiltrace se vyskytovaly po infuzích na hlavičce a končetinách sledovaných 

novorozenců a popáleniny byly převážně po čidle pulzního oxymetru. Jako „jiné“ poškození 

kůže byly uvedeny takové změny, u nichž nebylo možné zjistit prvotní příčinu. Byly popisovány 

jako puchýře nebo zarudnutí. 
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Tab. 2 Typy poškození kůže 

  četnost procento 

dekubity 38 13,1 

opruzeniny 56 19,2 

erose 71 24,4 

kontaktní podráždění 5 1,7 

chirurgické 51 17,5 

extravazace/infiltrace 26 8,9 

popáleniny 3 1,0 

punkce 18 6,2 

jiné 23 7,9 

Celkem 291 100,0 

 

Srovnání výskytu poškození kůže s porodní hmotností sledovaných novorozenců je uvedeno 

v grafu 1. Nejvíce dekubitů se vyskytovalo u nejnižších porodních hmotností (do 1499 g), 

nejvíce opruzenin u dětí s hmotností mezi 1500–2499 g. Erose byly zastoupeny ve všech třech 

hmotnostních kategoriích přibližně stejně. Chirurgických ran bylo nejvíce u novorozenců 

s hmotností nad 2500 g. 

Graf 1 Výskyt poškození kůže vzhledem k porodní hmotnosti dítěte 

 

 

Výskyt jednotlivých typů poškození kůže ve srovnání s gestačním věkem se od předchozího 

srovnání s porodní hmotností výrazně nelišil. Toto srovnání je uvedeno v grafu 2. 
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Graf 2 Výskyt poškození kůže vzhledem ke gestačnímu věku 

 

Výskyt poškození kůže vzhledem k typu oddělení je uveden v grafu 3. Jak se dalo předpokládat, 

nejširší škála typů poškození kůže se vyskytovala u novorozenců na JIP, téměř stejná škála 

poškození byla na IMP (kromě popálenin pulzním oxymetrem) a nejméně typů poškození kůže 

bylo na standardním oddělení, i když se i tam vyskytl jeden dekubitus na hlavě dítěte hned 

první den jeho života. Jinak se na standardních odděleních vyskytovaly převážně erose, v malé 

míře opruzeniny a chirurgické rány. 

Graf 3 Výskyt poškození kůže vzhledem k typu oddělení 

 

 

Dále jsme sledovali den výskytu rány po porodu dítěte a počet dnů hojení rány. Výsledky jsou 

uvedeny v grafu 4 a 5. 
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Graf 4 Den výskytu rány podle typu oddělení 

 

Graf 5 Počet dnů hojení rány podle typu oddělení 

 

 

Rovněž nás zajímala metoda hojení rány a přítomnost komplikací.  Z tab. 3 je zřejmé, že         

46,7 % poškození kůže bylo ošetřováno klasickou metodou a 53,3 % ran vlhkou metodou.       

7,9 % ran se hojilo s komplikací, 92,1 % bez komplikací (tab. 4). 
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Tab. 3 Metody hojení ran podle typu oddělení 

    Typ oddělení Celkem 

    JIP IMP 
Standardní 
oddělení   

      

Metody 
hojení 

Klasická 43,5% 54,1% 48,5% 46,7% 

 
Vlhká 56,5% 

  
53,3% 

Celkem   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 4 Komplikace hojení ran podle typu oddělení 

    Typ oddělení Celkem 

    JIP IMP 
Standardní 
oddělení   

Komplikace 
hojení 

Komplikace: Ano 8,2% 8,1% 6,1% 7,9% 

 
Komplikace: Ne 91,8% 91,9% 93,9% 92,1% 

Celkem   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Šetření výskytu poškození kůže u novorozenců v perinatologických centrech ČR bude 

pokračovat do konce roku 2020. Závěrečné výsledky budou prezentovány na počátku roku 

2021 a budou podkladem pro návrh opatření k prevenci poškození kůže u novorozenců. 
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