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Analýza nákladovosti léčby dekubitů (AKRONYM PROJEKTU CAPUT) - determinanty péče.  

Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 
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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) 

 

 

 

Překlad plné verze KDP do ČJ: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky  
Projekt Klinické doporučené postupy, registrační číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 



Síla důkazů / Síla doporučení – transformace dle metodiky GRADE 

EPUAP GRADE 

Síla důkazů Úroveň důkazu Kvalita důkazů Vysvětlení 

A ⊕⊕⊕⊕ Vysoká kvalita/high 
Další výzkum velmi nepravděpodobně změní spolehlivost odhadu 

účinnosti. 

B1 ⊕⊕⊕⊖ Střední kvalita/moderate 
Další výzkum pravděpodobně může mít vliv na spolehlivost odhadu 

účinnosti a může změnit odhad. 

B2 ⊕⊕⊖⊖ Nízká kvalita/low 

Další výzkum velmi pravděpodobně má důležitý vliv na spolehlivost 

odhadu  

a pravděpodobně změní odhad. 

C ⊕⊖⊖⊖ 
Velmi nízká kvalita/very 

low 
Jakýkoliv odhad účinnosti je velmi nespolehlivý 

GPS 

Good Practice 

Statement 

DDP 

Doporučení pro Dobrou 

(správnou) Praxi 

Jedná se o podporované intervence, založené na konsensu expertů. Aktuálně neexistuje dostatek 

výzkumných studií, které by podpořily využívání podporované intervence/postupu v podobě důkazů. 

Přesto jsou v klinické praxi tyto intervence doporučeny jako projev tzv. dobré/správné praxe, která zvyšuje 

kvalitu a bezpečí zdravotních služeb.  
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EPUAP GRADE 

Síla doporučení Vysvětlení Síla doporučení Symbol 

 Silné doporučení pro Silné doporučení PRO  

 Slabé doporučení pro Slabé/podmíněné doporučení PRO ? 

↔ Nejasné doporučení  Bez doporučení ? 

 Slabé doporučení proti Slabé/podmíněné doporučení PROTI ? 

 Silné doporučení proti Silné doporučení PROTI  



Vybrané zajímavé informace s dopadem  
pro klinickou praxi 
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Polohování pacientů – pronační poloha 

₋ v poloze na břiše použijte antidekubitní matraci s funkcí rozložení tlaku nebo polohovací 
pomůcky k odlehčení tlakových bodů na obličeji a těle. (Stupeň důkazu 1)  

 
₋ po uložení pacienta do příslušné polohy, pokud možno zkontrolujte  

případné nerovnoměrné rozložení tlaku a umístění zdravotnických  
prostředků, zvláštní pozornost věnujte oblasti prsou, kolen, prstů na nohou, penisu, klíčních 
kostí, hřebenu kosti kyčelní a stydké spony. (Expertní názor) 

 
₋ zvažte použití dalších strategií prevence vzniku dekubitů, například profylaktického krytí pod 

zdravotnickými prostředky a nad kostními výčnělky (např. hřeben kosti kyčelní, žebra a čéšky).  

 
₋ při každém otáčení pacienta zkontrolujte obličej a další části těla, které mohou být v pronační 

poloze ohroženy (například hruď, prsa, kolena, prsty na nohou, penis, klíční kosti, hřeben kosti kyčelní a stydkou sponu).  

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 
Nenechávejte pacienta dlouhodobě v pronační poloze, pokud  

to nevyžaduje jeho zdravotní stav. 
B1 ↔ ⊕⊕⊕⊖ ? 
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Dekubity vzniklé v souvislosti  
se zdravotnickým prostředkem/pomůckou 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla  Síla Úroveň  Síla  

Chcete-li snížit riziko dekubitů vzniklých v souvislosti s používáním  

zdravotnických prostředků, zkontrolujte a vyberte zdravotnické  

pomůcky s ohledem na: 

 Schopnost pomůcky minimalizovat poškození tkáně 

 Správnou velikost/tvar pomůcky pro jedince 

 Schopnost správně aplikovat pomůcku podle instrukcí výrobce 

 Schopnost správně upevnit pomůcku. 

C ↑↑ ⊕⊖⊖⊖ ↑↑ 

KATEGORIE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A POMŮCEK 

Prostředky pro zajištění dýchání 

Prostředky pro zajištění výživy 

Ortopedické pomůcky 

Pomůcky pro sběr moči/stolice 

Polohovací pomůcky 

Specifické zdravotnické pomůcky 

Pomůcky a předměty bez medicínské funkce  

(např. mobilní telefony aj. předměty) ponechané v lůžku/na židli. 

HLAVNÍ CÍLE PÉČE  
Funkčnost pomůcky  

s minimalizací tlaku  
= 

 individuální přístup 

Ústav zdravotnických věd | MUNI MED, Kulatý stůl 18. 11. 2021, MZČR 



Ústav zdravotnických věd | MUNI MED, Kulatý stůl 18. 11. 2021, MZČR 

Použití profylaktického krytí 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla  Síla Úroveň  Síla  

Na ochranu kůže pacientů s rizikem vzniku dekubitů používejte  

měkké vícevrstvé silikonové pěnové krytí.  
B1 ↑ ⊕⊕⊕⊖ ↑? 

Pří výběru profylaktického krytí berte v úvahu: 
o potenciální přínos použití krytí; 

o vhodnou velikost a typ krytí; 

o schopnost daného krytí kontrolovat mikroklima; 

o snadnost aplikace a odstranění; 

o schopnost udržovat krytí in situ; 

o možnost pravidelně posuzovat stav kůže pod krytím; 

o preference, pohodlí a případné alergie pacienta; 

o koeficient tření na styčné ploše kůže-krytí; 

o nákladovou efektivitu a dostupnost krytí. (Expertní názor) 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla  Síla Úroveň  Síla  

Použití profylaktického krytí je doplňkem k nadzvednutí paty a 

dalším strategiím k zabránění vzniku dekubitů na patách. 
B1 ↑ ⊕⊕⊕⊖ ↑? 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla  Síla Úroveň  Síla  

Použijte profylaktické krytí pod zdravotnickou pomůckou, abyste 

snížili riziko vzniku dekubitů vzniklých používáním pomůcky.  
B1 ↑ ⊕⊕⊕⊖ ↑? 



Další zajímavá doporučení v prevenci dekubitů 

12. 11. 2021 – MÖLNLYCKE FÓRUM aneb IX. Mezinárodní setkání odborníků 

̶ 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. 

 

̶ 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) 
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Praktické návody pro implementační strategii 

Stručná příručka elektronicky zde 

Plná verze KDP zde 
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https://www.epuap.org/pu-guidelines/#2014qrgtranslations
https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=40
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Průzkum facilitátorů a bariér implementace 

nejlepší praxe 

 

 
Doporučení 

EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 

V rámci plánu na zlepšení kvality s cílem snížit incidenci dekubitů vyhodnoťte a 

maximalizujte personální zajištění na organizační úrovni. 
C  ⊕⊖⊖⊖ ? 

Na organizační úrovni vyhodnoťte úroveň znalostí zdravotnického personálu v 

oblasti dekubitů za účelem lepší implementace edukačního programu 

a programu na zlepšení péče.  

B1  ⊕⊕⊕⊖ ? 

Na úrovni organizace vyhodnoťte a zlepšete postoje a soudržnost personálu za 

účelem snazší implementace programu na zlepšení kvality.  
DDP DDP 

V rámci zlepšování kvality na úrovni organizace s cílem snížit incidenci dekubitů 

posuďte a zlepšete dostupnost a kvalitu vybavení a standardních postupů 

ohledně jejich použití. 

B1  ⊕⊕⊕⊖  
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Iniciativy pro zlepšení kvality 
 
Doporučení 

EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 

Na organizační úrovni vytvořte a implementujte strukturovaný, komplexní a na 

míru ušitý program na zlepšení kvality za účelem snížení incidence dekubitů.  
A  ⊕⊕⊕⊕  

Na organizační úrovni zapojte všechny klíčové zúčastněné strany (stakeholdery) 

do procesu supervize a implementace programu na zlepšení kvality s cílem 

snížení incidence dekubitů. 
B1  ⊕⊕⊕⊖  

Na organizační úrovni začleňte standardizované postupy, protokoly 

a standardizovaný systém dokumentace za účelem snížení incidence dekubitů. 
B1  ⊕⊕⊕⊖  
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Standardizace zdravotnické dokumentace 
 
 
Doporučení 

EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 

Na organizační úrovni poskytněte podpůrné nástroje pro klinické rozhodování jako 

součást plánu zlepšování kvality za účelem snížení incidence dekubitů.  B1  ⊕⊕⊕⊖  

Poskytněte klinický leadership v prevenci a léčbě dekubitů jako součást plánu na 

zlepšení kvality s cílem poklesu incidence dekubitů. 
B1  ⊕⊕⊕⊖  

Poskytujte vzdělávání zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů jako součást 

zlepšování kvality na profesní úrovni s cílem snížit incidenci dekubitů. A  ⊕⊕⊕⊕  

Pravidelně monitorujte, analyzujte a vyhodnocujte výsledky na úrovni organizace ve 

vztahu k indikátorům kvality v oblasti prevence a léčby dekubitů.  B1  ⊕⊕⊕⊖  

Na organizační úrovni využijte systém zpětné vazby a upomínek k propagaci 

programu na zlepšení kvality a jeho výsledků mezi zainteresovanými osobami 

(stakeholdery).  

B2  ⊕⊕⊖⊖ ? 



Vzdělávání zdravotnického personálu 
 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 

Vyhodnoťte znalosti zdravotníků o dekubitech v rámci zdravotnického zařízení. 

Toto posouzení poté usnadní realizaci vzdělávacího programu a implementaci 

programu zvyšování kvality. 

B1 ↑↑ 
⊕⊕⊕

⊖ 
↑↑ 

Doporučení 
EPUAP GRADE 

Síla Síla Úroveň Síla 

Vytvořte a implementujte všestranný vzdělávací program zaměřený na prevenci 

a léčbu dekubitů.  
B2 ↑↑ ⊕⊕⊖⊖ ↑↑ 

Posouzení postojů a znalostí zdravotnického personálu 

 

12. 11. 2021 – MÖLNLYCKE FÓRUM aneb IX. Mezinárodní setkání odborníků 

Způsob vzdělávání zdravotnického personálu 
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Závěr  
 ̶ Klinické doporučené postupy (KDP) z roku 2019 přináší zcela novou kvalitu 

metodologie výběru vhodných vědeckých důkazů. 

̶ Odstraněna byla většina „expertních názorů“ – nahrazeny přímými, či nepřímými 

vědeckými důkazy. 

̶ Překlad Stručné příručky (QRG již k dispozici) 

̶ Překlad plné verze KDP v českém jazyce rámci projektu AZV ČR – schváleno v 

červnu 2021 garanční komisí MZČR – očekávána publikace Klinického souhrnu v rámci Věstníku MZ ČR 

̶ Pozornost je věnována novým oblastem 

₋ mechanobiologie / biomechanika v etiologii dekubitů. 

₋ dekubity vzniklé v souvislosti se zdravotnickými prostředky. 

₋ diferenciální diagnostika tlakových a jiných lézí 
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Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je jako psát instrukce  

do  sněhu za bouře. 

Každých 20 minut musíte nápisy obnovovat,  

dokud si je lidé neosvojí. 

 (John C. Maxwell) 

Děkujeme za pozornost 

Ústav zdravotnických věd | MUNI MED, Kulatý stůl 18. 11. 2021, MZČR 


