
9. Kulatý stůl na téma: 

 

Systém prevence a léčby dekubitů v ČR 

 

 Světový den STOP dekubitům 

Praha,  18. 11. 2021 
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MZ ČR devátým rokem  

podporuje výzvu EPUAP 
 

Výzva Evropského poradního panelu 

pro otázky dekubitů je zaměřena  

na jeden CÍL pro celý svět:  

„Jak se můžete zapojit“ 
 

 

Naše aktivity jsou soustředěné  

na jednom místě – Portál Dekubity.eu 

 

 

Poskytovatelé zdravotních služeb 

zasílají informace o svých aktivitách.  

 



 Dekubity/proleženiny  

téma NEJEN pro zdravotnictví 

 

Uspořádáním již 9. Kulatého stolu vyjadřujeme stálou podporu 

Světovému dni STOP dekubitům….. „český hlas pro prevenci 

dekubitům“ 

 

MZ ČR podporuje aktivity v oblasti prevence, sledování míry rizika  

a výskytu dekubitů a jejich ošetřování, protože souvisí s bezpečím  

a kvalitou poskytovaných zdravotních služeb. 

 

Každým rokem se zaměřujeme na oblasti, v nichž je možné zlepšení -  

2016 – naplňování RBC, 2017 – výživa a hydratace, 2018 – bolest, 

2019 – dekubity v pediatrii, 2020 – rok ovlivněný pandemií                

covid-19 = zaměření na používání osobních ochranných 

pomůcek. 

 

Úkoly, které jsme si stanovili se daří postupně plnit. 

 



Připomenutí klíčových bodů, na které 

soustředíme pozornost 
 

1. Vzdělávání 

2. Vybavení pracovišť zdravotnickými pomůckami, 

informačním systémem 

3. Odpovídající počet a skladba ošetřovatelského 

personálu 

4. Úhrada účinných preventivních opatření 

5. Hygiena 

6. Podpora podniků 

7. Evidence dekubitů 

8. Mezinárodní spolupráce 

 

 



Naplňování priorit  

 Kulatého stolu k dekubitům  

Kompetence sester 

 

Koncepce domácí péče 

 

Koncepce ošetřovatelské péče 

Dne 27. dubna 2021 byla vedením Ministerstva schválena nová Koncepce 

ošetřovatelství, vydaná ve Věstníku Ministerstva č. 6/2021.   

Strategické cíle: 

- vzdělávání a praxi založené na spolupráci všech zainteresovaných stran,  

- bezpečná úroveň personálního obsazení a kvalitu ošetřovatelské péče 

- posílení postavení sester. 

 

Akční plány ke Koncepci ošetřovatelství 

 

Zdraví 2030 

 

 



Naplňování priorit  

 Kulatého stolu k dekubitům II 
Vzdělávání 

Vypracovány vzorové vzdělávací programy certifikovaného kurzu „Komplexní 

ošetřovatelská péče o rány u dospělých pacientů, Ošetřování ran a stomií     

u dětí a novorozenců“  

V současné době prochází připomínkovým řízením. Po vypořádání došlých 

připomínek budou VP CK zveřejněny na web. stránkách MZ. 

 

Doporučení pro praxi 

Vydáno 12 národních ošetřovatelských postupů, dva na téma dekubity 

„Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity“ a „Péče o kůži a pupeční 

pahýl novorozence“ 

Zajištění překladu mezinárodního doporučení k prevenci dekubitů v pronační 

poloze. 

Podpora inovace portálu Dekubity.eu 

 

Změny v legislativě  

Prosazení změny v zákoně „o zdravotnických prostředcích“ – preskripce  

ZP povolena i pro NLZP se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí 

 

 



Naplňování priorit  

Kulatého stolu k dekubitům III 

Zvyšování povědomí veřejnosti 

Mezinárodní den STOP dekubitům se již dostal do povědomí odborné i 

laické  společnosti – viz aktivity PSZ uveřejněné na Portálu Dekubity.eu 

Odborné akce probíhají i v době pandemie, viz konference v Olomouci 

Rozvíjí se spolupráce s pacientskými organizacemi, jsou využívané prolinky 

na portál Dekubity.eu 

 

Sběr dat o dekubitech 

Zajišťuje ÚZIS, viz Národní portál pro Systém hlášení nežádoucích událostí 

(SHNU) na adrese http://shnu.uzis.cz/, sběr dat probíhá dle vydané 

metodiky, pro  oprávněné osoby je k dispozici interaktivní vizualizace a 

trendy 

 

 

 

http://shnu.uzis.cz/


Program dnešního setkání  

Navrhli jsme několik témat 

 

• Shrnutí problematiky dekubitů 

• Mezinárodní spolupráce - připravovaná témata na konferenci  

EPUAP  2022 pořádané v Praze, sdělení zástupce kanceláře   

• Problematika dekubitů u dětské populace 

• Projekt Analýza nákladovosti léčby dekubitů 

• Projektu AZV - Klinický doporučený postup 

• Dekubity v době pandemie 

• Dekubity v pronační poloze 

• Různé – elektronické vzdělávání, Dekubity Free Hospital, projekt 

Zahojíme aj. 

 

 

 

 



Návrh prohlášení účastníků  

9. Kulatého stolu 

Pokračovat v naplňování devíti klíčových bodů, na kterých se shodli účastníci 

6. Kulatého stolu. 

 

Zlepšit situaci ve vyhledávání dětských pacientů s rizikem vzniku dekubitů – 

používání jednotné škály pro děti. 

Doplnit  a pilotně ověřit dataset pro monitorování dekubitů 

• u dětských pacientů,  

• v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku, 

Odložit na pozdější období?  

 

Příští rok se zaměřit  

• na aplikaci NOP pro prevenci a péči o dekubity u dětí, 

• používání vhodné škály pro hodnocení rizik,  

• rozšířit do praxe edukační materiály pro rodiče, 

• na školení sester v pronační poloze, 

• na evidenci dekubitů u bariatrických pacientů, 

• aktivně přispět k organizaci konference EPUAP v Praze. 

 



Děkuji za pozornost 



Téma k projednání 

Dekubity u dětské populace 

• Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D., NCO NZO – Kompletní výsledky 

sledování poškození kůže u novorozenců za rok 2020 

• Bc. Michaela Kolářová, Prezidium ČAS, Neonatologická sekce – 

Zkušenosti vedoucích sester perinatologických center s aplikací NOP      

v praxi 

• Mgr. Lenka Šeflová, FN Olomouc  - závěry z konference Hojení ran 

 

Analýza nákladovosti dekubitů a vliv pandemie na jejich vykazování 

• Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., MU Brno, UZIS  - projektu Analýza 

nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péče (CAPUT)  

• Mgr. Nina Müllerová, Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – problematika 

sledování dekubitů v době pandemie – hlášení SHNU 

 

 

 

 

 



Téma k projednání 

Dekubity u pronační polohy 

• Bc. Vanda Tomášková – výskyt dekubitů u pacientů v pronační 

poloze ve FN Plzeň 

• Mgr. Markéta Koutná, Ph.D. - výskyt dekubitů v pronační poloze 

u dětí a dospělých 

Různé 

• Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – používání OOP v době 

pandemické 

• Bc. Michaela Tůmová – projekt Zahojíme 

• Mgr. Stanislav Šulák – Projekt „Dekubity Free Hospital“ 

• Mgr. Jan Mikula – Projekt elektronické vzdělávání 

 


