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ÚVOD 

 
Předmluva 

Tato Příručka přináší souhrn doporučení a výběr z výsledků výzkumu týkajících se prevence a léčby 

dekubitů. Podrobnější verze této příručky, Doporučení pro klinickou praxi (Clinical Practice Guideline), 

poskytuje detailní analýzu a diskusi k dostupným studiím, kritické zhodnocení předpokladů a znalostí 

této oblasti a popis toho, jak směrnice vznikala. Tato Příručka je určena zdravotnickým pracovníkům, kteří 

hledají rychle dostupné informace o péči o pacienty v klinickém prostředí. Uživatelé by se však neměli 

spoléhat pouze na informace uvedené v této Příručce. 

První vydání směrnice bylo výsledkem čtyřleté spolupráce Národního poradního panelu pro otázky dekubitů 

(National Pressure Ulcer Advisory Panel – NPUAP) a Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů 

(European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP). V tomto druhém vydání standardů se k NPUAP a EPUAP 

připojila Pan-pacifická aliance pro dekubity (Pan Pacific Pressure Injury Alliance – PPPIA). Cílem této 

mezinárodní spolupráce bylo vyvinout vědecky podložená doporučení pro prevenci a léčbu dekubitů, jimiž 

by se mohli řídit zdravotničtí pracovníci na celém světě. K identifikaci a kritickému hodnocení veškerých 

výsledků výzkumu byla použita explicitní vědecká metodologie. Při absenci definitivního důkazu byl pro 

předložená doporučení použit názor expertů (často podložen nepřímými důkazy a dalšími doporučeními). 

Návrhy doporučení a souvisejících důkazů byly poskytnuty 986 zainteresovaným subjektům (jednotlivcům  

i organizacím) na celém světě. Konečné doporučení vychází z dostupných výsledků výzkumu a získaných 

zkušeností NPUAP, EPUAP, PPPIA a mezinárodních subjektů. V předkládaném vydání směrnice byl pro 

určení významu každého doporučení použit konsensuální přístup (GRADE). Význam doporučení označuje 

důležitost doporučeného postupu podle toho, jaký je jeho potenciál pro zlepšení stavu pacienta. 

Zdravotníkům poskytuje informaci o tom, zda daný postup přinese více užitku než škody a může pomoci při 

výběru vhodných intervencí.  

Tištěné kopie anglické verze Doporučení pro klinickou praxi jsou dostupné prostřednictvím těchto 

webových stránek: 

NPUAP:    www.npuap.org 
EPUAP:    www.epuap.org 
Australian Wound Management Association (AWMA): www.awma.com.au 
Hong Kong Enterostomal Therapist Society:  www.etnurse.com.hk 
New Zealand Wound Care Society (NZWCS):  www.nzwcs.org.nz 
Wound Healing Society Singapore:   www.woundhealingsociety.org.sg 
International Pressure Ulcer Guideline:  www.internationalguideline.com 

 

Doporučená citace  

NPUAP, EPUAP a PPPIA podporují používání a adaptaci této příručky na mezinárodní, národní a místní 

úrovni. Požadujeme uvedení zdroje v tomto formátu: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 
Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference 
Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. 
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Jak používat tuto příručku 

 Směrnice jsou systematicky vyvíjené formulace, které mají pomoci zdravotníkům a pacientům při 

rozhodování o odpovídající léčbě specifických klinických stavů. Doporučení nemusí být vhodná 

k použití v jakékoli situaci. 

 Při rozhodování o určitém postupu musí zdravotník brát v úvahu dostupné zdroje a požadavky 

konkrétního pacienta. Nic z toho, co je obsaženo v této příručce, nemůže být považováno za cílenou 

lékařskou radu vztahující se ke konkrétnímu případu z vaší praxe.  

 Vzhledem k důkladné metodologii použité při tvorbě směrnice členové autorského kolektivu věří, že 

vědecké poznatky, na kterých jsou založena tato doporučení, jsou věrohodné a přesné. Přes 

maximální úsilí, které bylo vyvinuto k ověření dat použitých v tomto dokumentu, nemohou autoři 

zajistit věrohodnost a přesnost jednotlivých studií citovaných v příručce. 

 Směrnice je určena pouze k edukaci a poskytnutí informací. 

 Směrnice obsahuje informace, které byly aktuální v době jejího vydání. Výzkum a technologie se 

rychle mění a uvedená doporučení nemusí odpovídat budoucímu vývoji. Zdravotníci jsou odpovědni 

za získávání aktuálních poznatků, jež mají vliv na jejich klinické rozhodování. 

 V příručce jsou použity generické názvy produktů. Nic v této příručce nepropaguje specifický 

prostředek. 

 Příručka se nesnaží poskytnout úplné informace o bezpečnosti a použití prostředků a pomůcek; 

avšak obsahuje obecně známé poznatky pro jejich bezpečné používání. Nežádoucí 

účinky/nežádoucí události, které byly popsány v citovaných pracích, jsou označené v souhrnech a 

upozorňujících formulacích jednotlivých studií. Všechny výrobky se musí být používány podle 

návodu výrobce.  

Účel a rozsah použití příručky 

Cílem směrnice a této příručky je poskytnout vědecky podložené postupy pro prevenci a léčbu dekubitů, 

které by mohli používat zdravotničtí pracovníci po celém světě. Účelem doporučení k prevenci je 

poskytovat péči založenou na důkazech, která zabrání vzniku dekubitů. Cílem léčebných doporučení je 

poskytnout návod na nejefektivnější postupy pro léčbu a které napomáhají hojení dekubitu.“ 

Příručka je určena pro všechny zdravotnické pracovníky, bez ohledu na jejich specializaci, kteří se podílejí na 

péči o pacienty ohrožené vznikem dekubitu nebo ty, u nichž dekubitus vznikl. Doporučení jsou určena 

k použití ve všech zařízeních zdravotnické péče včetně nemocnic, institucí poskytujících rehabilitační péči, 

dlouhodobou péči, domácí péči a mohou být aplikována u všech pacientů bez ohledu na věk nebo další 

onemocnění, pokud nejsou ve specifických případech kontraindikována. Část příručky určená pro Specifické 

skupiny pacientů poskytuje navíc další doporučení pro pacienty se speciálními potřebami. Jedná se  

o pacienty v paliativní péči, na odděleních intenzivní péče, v pediatrii a na operačních sálech. Dále obézní 

(bariatrické) pacienty, pacienty s poraněním míchy a seniory, pacienty vyššího věku. Kromě toho může být 

příručka použita jako zdroj informací o možných preventivních a léčebných postupech pro osoby v riziku 

vzniku dekubitu nebo u nichž dekubitus vznikl. Prevence a léčba slizničních (mukozních) dekubitů přesahuje 

rozsah této příručky.  
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Proces tvorby směrnice 

Kompletní metodologie je popsána v úplném znění Doporučení pro klinickou praxi (Clinical Practice 

Guideline). Americký národní poradní panel (NPUAP), Evropský poradní panel pro dekubity (EPUAP) a Pan-

pacifická aliance pro dekubity (PPPIA) spolupracovaly na aktualizaci směrnice k prevenci a léčbě dekubitů a 

sloučení předchozího vydání dvou směrnic (prevence a léčba) do jednoho dokumentu. 

Směrnice byla vytvořena interdisciplinární pracovní skupinou (guideline development group – GDG)  

a mnoha dalšími menšími pracovními skupinami (small working groups – SWG). V každé z těchto skupin byli 

zástupci uvedených tří organizací, které se podílely na tvorbě směrnice.  

Prvním krokem při tvorbě směrnice byla identifikace nových poznatků. Interdisciplinární pracovní skupina 

provedla komplexní rešerši literatury s tematikou prevence a léčby dekubitů v několika elektronických 

databázích. Členové skupiny a metodolog zkontrolovali, zda všechny získané reference odpovídají předem 

stanoveným kritériím zařazení studie do výzkumu a vytvořili předběžné tabulky s daty. V druhé fázi se 

posuzovaly získané informace. Vybrané fulltextové dokumenty byly roztříděny podle tématu a poslány 

odpovídajícím malým pracovním skupinám. Za asistence metodologa provedli členové malých pracovních 

skupin kritickou analýzu dat, každou studii klasifikovali podle systému upraveného podle Sacketta (1997)1  

a upřesnili tabulky s důkazy. 

V další fázi se připravoval návrh doporučení (důkazu). Každá malá pracovní skupina formulovala závěry o 

dostupných poznatcích a navrhla doporučení, která vyplynula z výsledků výzkumu. Byla přezkoumána 

doporučení z příručky vydané v roce 2009 a upravena podle nových poznatků a současných teorií. Také byla 

určena síla důkazů, o které se opírají formulovaná doporučení. Malé pracovní skupiny shrnuly důkazy 

podporující každé doporučení. Důkazy a z nich vycházející doporučení byly prověřeny mezinárodními 

zainteresovanými skupinami a GDG, která poté schválila konečný návrh směrnice. 

V poslední fázi byla definována síla každého doporučení. Všichni, kdo se podíleli na tvorbě směrnice, byli 

vyzváni, aby zkontrolovali každé doporučení a zapojili se do internetového rozhodování o síle jednotlivých 

doporučení. Síla doporučení představuje stupeň důvěryhodnosti doporučení s ohledem na sílu podpůrných 

důkazů; rizika nebo přínos pro pacienta; hospodárnost; a systémové dopady. 

Doporučení vycházející ze směrnice 

Doporučení jsou systematicky vyvíjené formulace/odborná vyjádření, které mají pomoci zdravotníkům a 

pacientům při rozhodování o odpovídající léčbě specifických klinických stavů. Doporučení nemusí být 

vhodná k použití ve všech situacích. 

Doporučení v této směrnici poskytují obecný návod pro klinickou praxi. Při jejich realizaci by se 

zdravotničtí pracovníci měli řídit vlastním klinickým úsudkem s ohledem na každého pacienta, jeho 

osobní preference a dostupné zdroje. Směrnice se má realizovat s ohledem na kulturní zvyklosti a respekt 

k pacientovi v souladu s principy ochrany, participace a partnerského vztahu.  

Doporučení by neměla být chápána jako lékařská doporučení pro specifické případy. Tato příručka  

a doporučení v ní obsažená mají pouze edukační a informativní charakter. Uváděny jsou generické názvy 

prostředků. Nic v této příručce nepropaguje specifický prostředek. 
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Stupeň důkazu, síla důkazu a síla doporučení 

Úplné vysvětlení metodologického postupu je dostupné v plném znění Doporučení pro klinickou praxi 

(Clinical Practice Guideline) Jednotlivým studiím byl přiřazen „stupeň důkazu“ podle kvality a metodiky 

výzkumu, za použití klasifikačního systému podle Sacketta (1989)2. 

 

Stupně důkazů 

 Intervenční studie Diagnostické studie Prognostické studie 

Stupeň 1 Randomizované studie 
s jednoznačnými 
výsledky a nízkým 
rizikem chyby NEBO 
systematický přehled 
literatury nebo meta- 
analýza podle Cochrane 
metodologie nebo 
splnění alespoň 9 z 11 
kritérií kvality podle 
nástroje AMSTAR.  

Systematický přehled 
vysoce kvalitních 
(průřezových) studií 
podle nástrojů 
hodnocení kvality. 
Studie konsistentně 
aplikují referenční 
standardy a požadavky 
na zaslepení.  

Systematický přehled 
vysoce kvalitních 
(longitudinálních) 
prospektivních 
kohortových studií podle 
nástrojů hodnocení 
kvality. 

Stupeň 2 Randomizované studie 
s nejednoznačnými 
výsledky a středním až 
vysokým rizikem chyby.  

Individuální vysoce 
kvalitní (průřezové) 
studie podle nástroje 
hodnocení kvality, 
konsistentně aplikující 
referenční standardy a 
požadavky na 
konsekutivní zaslepení.  

Prospektivní kohortová 
studie.  

Stupeň 3 Nerandomizované 
studie se souběžnými 
nebo současnými 
kontrolními skupinami.  

Nenavazující studie 
nebo studie bez 
konsistentně 
aplikovaných 
referenčních standardů.  

Analýza prognostických 
faktorů mezi osobami 
v jedné větvi 
randomizované 
kontrolované studie.  

Stupeň 4 Nerandomizované 
studie s historickými 
kontrolními skupinami.  

Studie případů a kontrol 
nebo slabé/ne nezávislé 
referenční standardy.  

Série případů nebo 
studie případů a kontrol, 
nebo prognostické 
kohortové či 
retrospektivní kohortové 
studie nízké kvality.  

Stupeň 5 Série případů bez 
kontrol. Specifické počty 
subjektů.  

Mechanistické 
zdůvodnění, studie 
diagnostického 
charakteru (bez 
referenčního standardu 
bez uvedených odkazů).  

Neaplikovatelné. 

 

Všem důkazům podepírajícím každé doporučení byla přiřazena „síla důkazu“. K přiřazení „síly doporučení“ 

byl použit proces volby konsensu (GRADE), který zahrnoval všechny experty, již se formálně podíleli na 

tvorbě směrnice. Síla doporučení reprezentuje stupeň věrohodnosti doporučené praxe pro zdravotnické 
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pracovníky s ohledem na to, jak přispěje ke zlepšení pacientova stavu (více užitku než škody). Celkovým 

cílem „síly doporučení“ je pomoci zdravotnickým pracovníkům stanovit priority intervencí.  

Síla důkazu 

A Doporučení je založené na přímém vědeckém důkazu, který je výsledkem správně naplánované  

a provedené kontrolované studie dekubitů u lidských subjektů (nebo lidí s rizikem vzniku dekubitů), která 

poskytuje statistické výsledky, jež konsistentně podporují dané doporučení (vyžadují se studie 1. stupně). 

B Doporučení je založené na přímém vědeckém důkazu, který je výsledkem správně naplánovaných  

a provedených klinických sérií případů dekubitů u lidských subjektů (nebo lidí s rizikem vzniku dekubitů), 

které poskytují statistické výsledky, jež konsistentně podporují dané doporučení. (Studie 2., 3., 4. a 5. 

stupně). 

C Doporučení je založené na nepřímém důkazu (například studie u zdravých osob, osob s jiným typem 

chronické rány, zvířecí modely) a/nebo na názoru expertů. 

Síla doporučení 

aa Silné pozitivní doporučení: musí se udělat 

a Slabé pozitivní doporučení: mělo by se udělat 

b Žádné specifické doporučení 

c Slabé negativní doporučení: nemělo by se dělat 

cc Silné negativní doporučení: nesmí se dělat 
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PREVALENCE A VÝSKYT DEKUBITŮ 

 
Abychom mohli provádět spolehlivé mezinárodní srovnávání, musíme mít konzistentní proces 

posuzování a způsob hlášení dekubitů. Zejména když zjišťujeme účinnost preventivních programů, je 

nutné hlásit počet dekubitů, které vznikly v době hospitalizace. Odkazujeme zde na publikaci 

Doporučení pro klinickou praxi, která podrobněji vysvětluje, co znamená prevalence, výskyt a počet 

dekubitů, jež vznikly při pobytu v zařízení péče. Dokument také uvádí výskyt dekubitů, které vznikly 

v různých zařízeních zdravotní péče a u různých skupin pacientů. 

Doporučení 

1. Při zjišťování prevalence a výskytu dekubitů je nutné používat důslednou a konsistentní 

metodu měření proměnných. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = aa) 

 

Důsledná studie má zahrnovat: 

 Jasnou definici zkoumané skupiny před zahájením sběru dat; 

 Proškolení posuzovatelů, 

 Zajištění jednotného posuzování různými posuzovateli (konkordance) 

 Zhodnocení/posouzení 

 Vyšetření kůže za účelem stanovení stupně dekubitů, 

 Vyšetření stavu kůže dvěma posuzovateli.  

 

2. Pro lepší představu prevalence a výskytu dekubitů porovnejte výsledky s daty získanými na 

organizační, národní a mezinárodní úrovni (při použití podobné metodologie). (Síla důkazu 

= C; Síla doporučení = a) 

 

3. Při hodnocení preventivních programů používejte jako kritérium počet dekubitů vzniklých 

ve vašem zařízení (nepoužívejte obecné ukazatele). (Síla důkazu = C; Síla doporučení = a) 

 

4. Když hlásíte výsledky studií prevalence a výskytu dekubitů, uveďte stupeň rizika vzniku 

dekubitů. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = a) 

 

5. Když hlásíte výsledky studií prevalence a výskytu dekubitů, zahrňte obvyklá místa vzniku 

dekubitů na těle. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = a) 

 

6. Když hlásíte výsledky studií prevalence a výskytu dekubitů, popište stupeň dekubitů a jasně 

vyznačte, zda byly dekubity 1. stupně do studie zařazeny nebo naopak z výpočtu 

prevalence a výskytu vyřazeny. (Síla důkazu = C; Síla doporučení = aa) 

 

7. Zahrňte také slizniční dekubity, ale nepoužívejte stupně nebo jinou klasifikaci. (Síla důkazu 

= C; Síla doporučení = a) 
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MEZINÁRODNÍ NPUAP/EPUAP SYSTÉM KLASIFIKACE DEKUBITŮ  

 
Dekubitus je lokalizované poškození kůže a/nebo podkožní tkáně, obvykle nad kostním výčnělkem, 

které vzniká v důsledku tlaku nebo tlaku v kombinaci se střižným efektem. Se vznikem dekubitu je 

spojeno také množství dalších faktorů, jejichž význam dosud nebyl objasněn.  

Dekubitus I. stupně: Zarudnutí kůže /neblednoucí hyperemie - erytém 

Neporušená kůže s lokalizovaným neblednoucím 

zarudnutím, obvykle nad kostním výčnělkem. U 

tmavě pigmentované kůže nemusí být změna 

barvy kůže (blednutí po zatlačení) viditelné.  

Od okolí se může barevně odlišovat.  

Místo může být bolestivé, tvrdé nebo měkké, 

teplejší nebo chladnější než ve srovnání s okolní 

tkání. Dekubitus I. stupně se hůře určuje u lidí s tmavší pletí. Hyperemie může označovat osoby, 

u kterých je riziko vzniku dekubitů (významná známka rizika).  

Dekubitus II. stupně: Částečná ztráta kožního krytu 

Částečná ztráta kožního krytu se projevuje jako 

mělký vřed s růžovočervenou spodinou bez 

povlaku. Může se také projevovat jako 

neporušený nebo prasklý puchýř naplněný serózní 

tekutinou.  

Projevuje se jako lesklý nebo suchý mělký vřed 

bez povlaku či zhmoždění.* Tento 

termín/označení dekubitu II. stupně se nemá používat pro strženou kůži, poškození kůže náplastí, 

perineální dermatitidu, maceraci nebo exkoriaci kůže.  

*Zhmoždění ve formě modřiny, podlitiny ukazují na možné poškození hlubokých tkání. 

Dekubitus III. stupně: Úplná ztráta kožního krytu 

Úplná ztráta kožního krytu. Na spodině je možné 

vidět podkožní tuk, ale kosti, šlachy a svaly nejsou 

odhalené. Může být přítomen povlak, 

nezabraňuje to však hodnocení hloubky rány. 

Mohou být přítomná podminování a sinusy.  

Hloubka rány se u dekubitu III. stupně liší podle 

místa výskytu (anatomické lokalizace). Hřbet 

nosu, ucho, zátylí a kotník nemají podkožní tkáň, dekubitus tedy může být mělký.  

Naopak v oblastech s velkým množstvím tukové tkáně se mohou tvořit velmi hluboké dekubity. Kost 

či šlacha nejsou viditelné nebo přímo hmatné.   
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Dekubitus IV. stupně: Úplná ztráta kůže a podkoží 

Úplná ztráta tkání s obnaženou kostí, šlachou 

nebo svalem. Ve spodině rány mohou být 

přítomny povlak nebo černá krusta. Často jsou 

přítomná podminování a sinusy. 

Hloubka rány se u dekubitu IV. stupně liší podle 

místa vzniku (anatomické lokalizace). Hřbet nosu, 

ucho, zátylí a kotník nemají podkožní tkáň, 

dekubitus tedy může být mělký. Tyto dekubity se 

mohou rozšířit do svalu a/nebo pojivových tkání (například fascie, šlachy nebo kloubního pouzdra), 

což může způsobit osteomyelitidu. Obnažená kost nebo šlacha je viditelná nebo přímo hmatná.  

Bez určení stupně: Neznámá hloubka rány/vředu 

Úplná ztráta tkáně s povlakem (žlutým, 

bronzovým, šedým, zeleným nebo hnědým) 

pokrývajícím spodinu rány. Ve spodině rány může 

být také nekróza/krusta (bronzová, hnědá nebo 

černá).  

Hloubku rány a stupeň dekubitu není možné 

určit, dokud se neodstraní dostatečné množství 

povlaku nebo nekrózy, které pokrývají spodinu rány. Stabilní (suchá, adherentní, neporušená bez 

zarudnutí nebo změny) nekróza na patách slouží jako „přirozený“ (biologický) kryt těla a neměla by se 

odstraňovat.  

Podezření na hluboké poškození tkání:  

Neznámá hloubka rány/vředu 

Lokalizovaná oblast fialově nebo tmavě červeně 

zbarvené neporušené kůže nebo puchýř 

naplněný krví. Příčinou je poškození podkožních 

měkkých tkání tlakem nebo střižným efektem. 

Postižená část může být bolestivá, tuhá, 

rozměklá, teplejší nebo chladnější než okolní 

tkáň.  

Toto poškození může být obtížně rozpoznatelné 

u osob s tmavou pletí. Může začít malým puchýřem nad tmavou spodinou rány. Rána se dále vyvíjí a 

může být pokryta tenkou krustou. I přes optimální léčbu se může rána dále rychle vyvíjet a odhalit 

další vrstvy tkání.  
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PREVENCE DEKUBITŮ 

 

RIZIKOVÉ FAKTORY A POSOUZENÍ RIZIKA VZNIKU DEKUBITŮ  

 
Úvod 

Doporučení pro klinickou praxi obsahuje rozsáhlé teoretické poznatky o riziku vzniku dekubitů  

a kapitolu o etiologii dekubitů, která je úzce spojena s rizikovými faktory dekubitů.  

Kapitola Specifické skupiny pacientů: Pediatričtí pacienti se zabývá rizikovými faktory a posouzením 

rizik u novorozenců a dětí. 

Obecná doporučení pro strukturované posouzení rizik 

1. K identifikaci jedinců, u kterých je riziko vzniku dekubitů, provádějte strukturované 

posouzení rizika co nejdříve (nejpozději do osmi hodin od příjmu). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

2. Opakujte posouzení rizika vzniku dekubitů tak často, jak to vyžaduje stav pacienta. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Proveďte nové posouzení při výrazné změně stavu pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

Vzhledem k zátěži a dopadu, jaký má vznik dekubitu na pacienta i zdravotnické zařízení, je 

nutné provádět posouzení rizika vzniku dekubitů s cílem identifikovat potenciálně ohrožené 

jedince tak, aby se mohly plánovat a zahájit individualizované preventivní intervence. 

 

4. Při každém posouzení rizika proveďte pečlivé posouzení celkového stavu kůže na těle, 

abyste mohli vyhodnotit jakékoli změny na neporušené kůži. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

5. Dokumentujte všechna posouzení rizik. (Síla důkazu = C; síla doporučení = aa) 

6. Vytvořte a zaveďte plán prevence dekubitů založený na stanoveném riziku u jedinců, kde 

bylo riziko vzniku dekubitů identifikováno. (Síla důkazu = C; síla doporučení = aa) 

 

Pozor: Při plánování preventivních opatření se nespoléhejte pouze na celkové skóre 

použitého hodnoticího nástroje, ale zaměřte se také na jednotlivé položky škály a další 

rizikové faktory. 

Strukturované posouzení rizika vzniku dekubitů 

1. Při posouzení rizika vzniku dekubitů používejte strukturovaný systematický postup, který 
se opírá o klinický úsudek a znalost relevantních rizikových faktorů. (Síla důkazu = C; síla 
doporučení = aa)  



 

18 
 

Neexistuje univerzálně schválená nejlepší metoda posouzení rizika vzniku dekubitů, odborníci 

se však shodují v tom, že by se měl používat strukturovaný postup, při kterém budou brány 

v úvahu všechny relevantní rizikové faktory. 

Posouzení rizikových faktorů 

1. K posouzení rizikových faktorů používejte strukturovaný postup, který zahrnuje posouzení 

aktivity/mobility a stavu kůže. (Síla důkazu = B; síla doporučení = aa) 

 

1.1. Jedince upoutané na lůžko nebo křeslo považujte za rizikové pro vznik dekubitů. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Posuzujte vliv omezení pohyblivosti na riziko vzniku dekubitů. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

Skutečnost, že je jedinec upoutaný na lůžko nebo křeslo, obvykle popisujeme jako 

omezení aktivity. Snížení frekvence pohybu nebo schopnosti se pohybovat se obvykle 

popisuje jako omezení pohyblivosti. 

 

1.3. U jedinců upoutaných na lůžko nebo křeslo proveďte komplexní posouzení rizika vzniku 

dekubitů, podle kterého budete plánovat preventivní intervence. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

Omezení pohyblivosti a aktivity se považuje za nezbytnou podmínku vzniku dekubitů. Pokud 

tato omezení nejsou přítomna, jiné rizikové faktory by neměly vést ke vzniku dekubitu.  

 

1.4. Považujte jedince s dekubitem I. stupně za rizikové pro zhoršení dekubitu nebo vznik 

nového dekubitu II. nebo vyššího stupně. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

1.5. Považujte jedince, kteří mají dekubitus (jakéhokoli stupně) za rizikové pro vznik dalších 

dekubitů. (Síla důkazu = B; síla doporučení = aa) 

 

1.6. Posuzujte vliv celkového stavu kůže na riziko vzniku dekubitů. (Síla důkazu = B; síla 

doporučení = a) 

 

2. Posuzujte vliv následujících faktorů na riziko vzniku dekubitů: 

 Prokrvení a okysličení tkání 

 Špatný stav výživy 

 Zvýšená vlhkost kůže. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Posuzujte potenciální vliv následujících faktorů na riziko vzniku dekubitů: 

 Zvýšená tělesná teplota 

 Vyšší věk 

 Smyslové vnímání 

 Hematologické parametry 

 Celkový zdravotní stav (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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Nástroje posouzení rizika vzniku dekubitů 

Pokud používáte k posouzení rizik hodnoticí nástroje (škály), je nutné brát v úvahu i další faktory 

(například prokrvení tkání, stav kůže a další relevantní rizika). Bez ohledu na to, jakou metodu 

posouzení rizika použijete, zásadní je správný klinický úsudek. 

1. Při používání nástroje hodnocení rizik mějte na paměti další rizikové faktory a používejte 

klinický úsudek. (Síla důkazu = C; síla doporučení = aa) 

 

Pozor: Při hodnocení rizika vzniku dekubitů se nespoléhejte pouze na výsledky získané 

použitím škály. 

  

2. Když používáte určitou škálu, vyberte takovou, která odpovídá dané skupině pacientů, je 

validní a spolehlivá. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  

 

POSOUZENÍ KŮŽE A TKÁNÍ 

 
Úvod 

Posouzení stavu kůže a přilehlých tkání je důležité pro prevenci, klasifikaci, diagnózu a léčbu 

dekubitů. V části příručky nazvané Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických 

prostředků najdete více informací o dekubitech na sliznicích a dalších dekubitech souvisejících se 

zdravotnickými prostředky. 

Doporučení pro směrnici k posouzení stavu kůže 

1. Zajistěte, aby komplexní posouzení stavu kůže bylo součástí směrnic, které se týkají 

posouzení rizika vzniku dekubitů a používají se ve všech zdravotnických zařízeních. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

2. Naučte zdravotnické pracovníky jak provádět komplexní posouzení stavu kůže, které 

zahrnuje techniky k identifikaci blednoucí hyperemie (reakce kůže na tlak působený prsty 

zdravotníka na postiženou lokalitu), lokalizované zvýšení teploty kůže, otoku 

a indurace/zatvrdnutí. (Síla důkazu = B; síla doporučení = aa) 

 

Tyto techniky by se měly používat při posouzení stavu kůže u všech pacientů Je však známo, 

že dekubity I. stupně nebývají identifikovány u pacientů s tmavou pletí, protože začervenalé 

oblasti (hyperemie) se u nich špatně identifikují. 

Proces posouzení stavu kůže a okolních tkání 

1. Provádějte komplexní posouzení stavu kůže u jedinců s rizikem vzniku dekubitů: 

 Co nejdříve, avšak nejpozději do osmi hodin po příjmu (nebo při první návštěvě  

v zařízení komunitní/primární péče) 

 Jako součást každého posouzení rizika vzniku dekubitů 
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 Pravidelně podle typu zdravotnického zařízení a stupně rizika jedince  

 Před propuštěním pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

1.1. Při jakémkoli zhoršení celkového stavu pacienta posuzujte stav kůže častěji. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Vyšetřete pacienta od hlavy k patě se zvláštním zaměřením na kůži nad kostními výčnělky 

včetně oblastí sakra, sedacích kostí, velkého trochanteru a pat. 3, 4 Každé polohování 

pacienta je příležitostí pro rychlé zhodnocení stavu kůže. 

 

1.2. Dokumentujte výsledky všech komplexních posouzení stavu kůže. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

 

2. Na kožním krytu pacientů v riziku vzniku dekubitu pátrejte po přítomnosti ohraničeného 

zarudnutí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = aa) 

 

Pozor: pokud je to možné, nepolohujte pacienta na část těla se s projevy hyperemie 

(zarudlým místem).  

 

Abyste včas zachytili známky dekubitu, zejména na místech nad kostním výčnělkem, je nutné 

kůži pravidelně kontrolovat.  

 

2.1. Určete příčinu a rozsah hyperemie/erytému zarudnutí kůže. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = aa) 

Určete, zdali zarudlé místo po přitlačení/stisknutí zbledne nebo nezbledne. 

 

2.2. Abyste zjistili, zda zarudlé místo zbledne nebo nezbledne, použijte ke stlačení prst nebo 

transparentní disk (kolečko). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 metoda s použitím prstu – stlačte zarudlé místo na tři vteřiny prstem. Po 

odstranění prstu zkontrolujte, zda kůže zbledla 

 metoda s použitím transparentního disku/kolečka – zarudlé místo stlačte 

transparentním diskem a sledujte, zda kůže zbledne. 

 

3. Při každém posouzení kůže zahrňte tyto faktory: 

 Teplotu kůže 

 Otok 

 Změnu v konzistenci kůže v porovnání s okolím. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

3.1. Když provádíte posouzení kůže u jedince s tmavou pletí, zaměřte se zejména na: 

 teplotu kůže 

 otok 

 změnu v konzistenci kůže v porovnání s okolím. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

Protože není vždy možné identifikovat zarudlou kůži u pacientů s tmavou pletí, jsou 

důležitými indikátory časného poškození kůže tlakem tyto faktory: lokálně zvýšená 

teplota kůže, otok a změna v konzistenci kůže v porovnání s okolními tkáněmi 

(indurace/zatvrdnutí).  
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3.2. Při každém posouzení kůže zhodnoťte přítomnost bolesti v posuzované oblasti. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Pokud je pacient schopen přiměřeně reagovat, požádejte jej, aby označil všechny oblasti 

diskomfortu nebo bolesti, které by mohly souviset s poškozením kůže tlakem. Další 

způsoby jak posoudit bolest související s dekubity jsou podrobněji popsané v kapitole 

Posouzení a léčba bolesti. 

 

4. Alespoň dvakrát denně kontrolujte kůži pod zdravotnickou pomůckou a v okolí pomůcky 

pro přítomnost známek poškození místa tlakem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4.1. Ohrožené místo kontrolujte častěji (více než dvakrát denně) u pacientů s rizikem otoků 

nebo známkami lokalizovaného/generalizovaného otoku. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Změny v objemu tekutin nebo hypoproteinemie mohou způsobit lokalizované nebo 

generalizované otoky. Pomůcka, která původně nepůsobila problémy a odpovídala 

požadavkům, vyvíjí v místě otoku větší tlak na kůži, jenž může vést ke vzniku dekubitu.5 

 

PREVENTIVNÍ PÉČE O KŮŽI 

 
Doporučení 

1. Kdykoli je to možné, vyvarujte se polohování pacienta na zarudlé místo 

(hyperemii/erytém). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Zarudnutí ukazuje, že se tělo nevyrovnalo s předchozí zátěží a potřebuje delší odstup od 

opakované zátěže.  

 

2. Udržujte kůži čistou a suchou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

2.1.  K očistění kůže používejte prostředky s vyváženým pH. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

  

3. Nemasírujte ani silně netřete kůži pacienta s rizikem vzniku dekubitu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a)  

 

Tření může být bolestivé a zároveň může způsobit mírnou destrukci tkáně nebo 

vyprovokovat zánětlivou reakci, zejména u starších křehkých pacientů. 

 

4. Navrhněte a realizujte individuální plán péče o pacienta s inkontinencí. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

4.1. Očistěte kůži inkontinentního pacienta bezprostředně po znečistění. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 
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5. Zabraňte zvýšené vlhkosti kůže nanesením ochranného prostředku, abyste snížili riziko 

vzniku dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Je důležité si uvědomit, že poškození kůže vlhkostí není dekubitus, ale že toto poškození 

může zvýšit riziko vzniku dekubitu. 

 

6. Pro snížení rizika poškození suché kůže zvažte použití hydratačního prostředku na kůži. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6.1. K prevenci dekubitů nepoužívejte dimethyl sulfoxide (DMSO) krém. (Síla důkazu = B; 

síla doporučení = a) 

 

Pozor: DMSO krém není schválen k používání u lidí v USA. V jiných zemích se někdy 

používá k lokální aplikaci. 

 

NOVÉ MOŽNOSTI PREVENCE DEKUBITŮ 

 
 

Úvod 
Tato část směrnice se zabývá novými způsoby prevence: ovlivňování mikroklimatu textiliemi 

určenými k redukci tření a střižných sil, profylaktickými krycími materiály a elektrickou stimulací svalů 

u pacientů s poraněním míchy.  

 

Ovlivňování mikroklimatu  
 

1. Při výběru speciální matrace, zvažte, zdali bude nutné vybrat matraci s povrchem, který je 

schopen kontrolovat vlhkost a teplotu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Speciální matrace a pomůcky, které budou v kontaktu s kůží, mohou změnit mikroklima tím, 

že ovlivní rychlost odpařování vody a rychlost, jakou z kůže odchází teplo.6  

 

1.1. Při výběru povlečení na matraci, sedák nebo jiný odlehčovací prostředek, zvažte 

potřebu kontrolovat vlhkost a teplotu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Každý povrch, který je v kontaktu s kůží, má potenciál ovlivnit mikroklima. Celkový účinek 

závisí na charakteru speciální matrace (či jiného prostředku) a jejím povlečení. 6 

 

2. Nepřikládejte zahřívací pomůcky (zahřívací láhve, podložky, zabudovaná zahřívadla lůžka) 

přímo na kůži nebo dekubitus. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Teplo zrychluje metabolismus, navozuje pocení a snižuje toleranci tkání k tlaku.  
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Profylaktická krytí  

Použitím profylaktických krycích materiálů k ochraně kůže před poškozením zdravotnickými 

prostředky se zabývá kapitola Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků. 

1. Zvažte přiložení materiálů z polyuretanové pěny na kostní výčnělky (paty, sakrum) 

k prevenci dekubitů v oblastech, které jsou často vystaveny tření a střižným silám. (Síla 

důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

2. Když vybíráte profylaktický krycí materiál, berte v úvahu: 

 Schopnost materiálu kontrolovat mikroklima 

 Snadnost aplikace a odstranění 

 Možnost pravidelně posuzovat stav kůže 

 Část těla, kam má být materiál přiložen 

 Správnou velikost krytí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Profylaktické krycí materiály se liší v kvalitě, proto je důležité vybrat takové krytí, které 

odpovídá potřebám a klinickému stavu pacienta. 

3. Pokračujte v používání všech nezbytných preventivních opatření. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

4. Kontrolujte známky dekubitu při každé výměně krytí nebo alespoň jednou denně  

a přesvědčte se o vhodnosti stávajícího režimu používání profylaktického krytí. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a) 

 

5. Vyměňte krytí, když je poškozené, posunuté, povolené nebo příliš vlhké. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

Profylaktické krycí materiály nenahrazují potřebu pečlivého a pravidelného posouzení stavu 

kůže, proto jsou často vytvořeny tak, aby umožnily pravidelnou kontrolu kůže (například mají 

měkké silikonové okraje, které lze snadno nadzvednou při rutinní kontrole kůže, aniž by 

způsobovaly podráždění kůže či jiné poškození). 

Lůžkoviny a osobní prádlo pacienta 

1. K snížení střižných sil a tření zvažte používání materiálů podobných hedvábí spíše než 

bavlnu a směsi s bavlnou. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

Elektrická stimulace svalů v prevenci dekubitů 

Objevují se důkazy, že elektrická stimulace (ES) navozuje intermitentní tetanické svalové kontrakce  

a snižuje riziko vzniku dekubitů na rizikových částech těla, zejména u osob s poraněním míchy. 

1. Zvažte použití elektrické stimulace predilekčních míst u pacientů s poraněním míchy. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 
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INTERVENCE PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ 

 

VÝŽIVA V PREVENCI A LÉČBĚ DEKUBITŮ 

 
Úvod 
Doporučení v této části směrnice jsou určena převážně dospělým osobám a jsou založena na 

výsledcích výzkumu u dospělé populace. Doporučení pro posouzení nutričního stavu a léčbu u dětí 

jsou uvedena v kapitole Specifické skupiny pacientů: Pediatričtí pacienti.  

 

Orientační posouzení nutričního stavu 
 

1. Proveďte orientační posouzení nutričního stavu u každé osoby s rizikem vzniku dekubitů: 

 Při příjmu do zdravotnického zařízení 

 Při každé zásadní změně zdravotního stavu 

 Když nepozorujete zlepšení stavu u již vzniklého dekubitu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

Nutriční skríning je proces identifikace osob, které vyžadují komplexní posouzení 

nutričního stavu vzhledem k faktorům, které u nich vyvolávají potencionální nutriční 

riziko. Nutriční skríning může provést kterýkoli kvalifikovaný člen zdravotnického týmu. 

Skríning by měl být proveden při příjmu do zdravotnického zařízení nebo při první 

návštěvě v případě zařízení komunitní péče.  

2. K posouzení nutričního rizika používejte validní a spolehlivé nástroje. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

  

3. U pacientů, u kterých se při orientačním posouzení nutričního stavu prokázalo riziko 

malnutrice, a u pacientů s dekubitem zajistěte konzultaci nutričního terapeuta nebo 

interdisciplinárního nutričního týmu, který provede komplexní posouzení nutričního stavu. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Komplexní posouzení nutričního stavu 

1. Zjistěte hmotnost každého pacienta a proveďte anamnézu změn hmotnosti za účelem 

odhalení výrazného úbytku hmotnosti (≥ 5% za posledních 30 dní nebo ≥ 10% za posledních 

180 dní). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

2. Zjistěte, zda se pacient dokáže sám najíst. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a,a) 

3. Zjistěte, jestli je celkový nutriční příjem dostatečný (strava, tekutiny, nutriční doplňky, 

enterální/parenterální výživa). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a,a) 

Posouzení stavu výživy by se mělo zaměřit na hodnocení energetického příjmu, neplánované 

změny hmotnosti a vliv psychického stresu nebo neuropsychických problémů. Vyšetření 

pacienta by mělo zahrnovat stanovení potřebného množství kalorií, bílkovin a tekutin.  



 

25 
 

Plánování péče 
 

1. Pro osoby s rizikem vzniku dekubitů vytvořte individuální nutriční plán péče. (Síla důkazu  

= C; síla doporučení = a) 

 

Kvalifikovaný nutriční terapeut ve spolupráci s interdisciplinárním nutričním týmem (který 

zahrnuje lékaře, sestru, logoterapeuta, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, dentistu a další 

specialisty) by měl vytvořit a dokumentovat nutriční plán s intervencemi založenými na 

individuálních potřebách jedince, způsobu podávání výživy a cílech péče.  

 

2. U osob s nutričním rizikem a rizikem vzniku dekubitů nebo již vzniklými dekubity 

postupujte podle směrnic na podávání výživy a tekutin založených na důkazech. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Energetický příjem 

1. Podávejte výživu podle klinického stavu a stupně aktivity pacienta. (Síla důkazu = B; síla 

doporučení = a) 

 

2. Podávejte 30 až 35 kcal/kg hmotnosti dospělým pacientům s rizikem vzniku dekubitů,  

u kterých je zároveň riziko malnutrice. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Podávejte 30 až 35 kcal/kg hmotnosti dospělým pacientům s dekubitem, u kterých je 

zároveň riziko malnutrice. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

4. Upravte energetický příjem pacienta podle změny hmotnosti nebo stupně obezity. 

Dospělí s podvýživou nebo signifikantním neplánovaným úbytkem hmotnosti mohou 

potřebovat zvýšený energetický příjem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

5. Přehodnoťte a upravte/zmírněte dietní omezení pokud vedou ke sníženému příjmu 

potravy a tekutin. Tyto změny by měly být provedeny po konzultaci s lékařem  

a kontrolovány nutričním terapeutem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)     

 

V ideálním případě jsou kalorické potřeby uspokojeny zdravou výživou, někteří jedinci 

však nejsou schopni nebo ochotni přijímat zdravou stravu. Příliš restriktivní diety mohou 

způsobit, že jídlo nemá žádnou chuť a mohou tak vést ke snížení příjmu. 

 

6. Pokud není možné uspokojit nutriční požadavky organismu běžným příjmem, 

nabídněte obohacené potraviny a/nebo vysoce kalorické nutriční doplňky s vysokým 

obsahem bílkovin mezi jídly. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

Orální nutriční doplňky, obohacená strava a obohacující přípravky se mohou použít 

v prevenci neplánovaného úbytku hmotnosti a malnutrice. 
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7. Pokud je příjem ústy nedostatečný, zvažte enterální nebo parenterální nutriční 

podporu. Ta musí být v souladu s individuálními cíli pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Při nedostatečném příjmu ústy může být doporučena enterální nebo parenterální výživa, 

pokud je v souladu s přáním pacienta. Pokud je funkční gastrointestinální trakt, preferuje 

se enterální výživa (krmení sondou). Rizika a přínos nutriční podpory se musí včas 

diskutovat s pacientem a jeho pečovateli a mají odrážet preference pacienta a cíle péče. 

Příjem bílkovin 

1. Dospělým pacientům s rizikem vzniku dekubitů podávejte dostatek bílkovin k zajištění 

pozitivní bilance dusíku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Nabízejte 1,25 až 1,5 gramů bílkovin/kg tělesné váhy dospělým pacientům s rizikem vzniku 

dekubitů a rizikem malnutrice v souladu s cíli péče. Přehodnoťte riziko malnutrice při 

změně zdravotního stavu pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Dospělým pacientům s dekubitem podávejte dostatek bílkovin k zajištění pozitivní bilance 

dusíku. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

4. Nabízejte 1,25 až 1,5 gramů bílkovin/kg tělesné váhy dospělým pacientům s dekubitem  

a rizikem malnutrice v souladu s cíli péče. Přehodnoťte riziko malnutrice při změně 

zdravotního stavu pacienta. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

5. Pokud není možné uspokojit nutriční požadavky organismu běžným příjmem, nabídněte 

pacientům s rizikem malnutrice a vzniku dekubitů nutriční doplňky s vysokým obsahem 

kalorií a bílkovin. (Síla důkazu = A; síla doporučení = a) 

 

6. Vyšetřete funkci ledvin, abyste posoudili, zda je možné pacientovi podávat velké množství 

bílkovin. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

U každého pacienta je nutné klinické posouzení pro podávání vhodného množství bílkoviny 

na základě posouzení počtu dekubitů, celkového nutričního stavu, přidružených onemocnění 

a odpovědi na nutriční zásahy. 

 

7. Podávejte doplňky s vysokým obsahem bílkovin, argininu a mikronutrientů pacientům 

s dekubitem III. nebo IV. stupně nebo s mnohočetnými dekubity, kdy nutriční požadavky 

nemohou být uspokojeny podáváním standardních vysoce kalorických a bílkovinných 

doplňků. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

Hydratace 

1. Podávejte a podporujte dostatečný denní příjem tekutin k zajištění hydratace u osob 

s rizikem vzniku dekubitů. Toto musí být v souladu s přidruženými onemocněními pacienta 

a jeho cíli. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  
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2. Sledujte u pacientů příznaky dehydratace, včetně změny hmotnosti, kožního turgoru, 

výdeje moči, zvýšené hladiny sodíku v krvi a osmolarity krve. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

3. Pacientům trpícím dehydratací, zvýšenou teplotou, zvracením, profuzním pocením, 

průjmem či ranami s velkým množstvím exsudátu podávejte dodatečné tekutiny. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Tekutiny slouží jako rozpouštědlo vitamínů, minerálů, glukózy a dalších živin. Transportují 

živiny a odpadní látky po těle. Zdravotničtí pracovníci musí sledovat stav tekutin u pacientů, 

sledovat známky dehydratace jako jsou změny hmotnosti, kožní turgor, výdej moči, zvýšená 

hladina sodíku v séru nebo vypočítaná osmolarita krve.7 

Vitamíny a minerály 

1. Pacientům s rizikem vzniku dekubitů podávejte/podporujte příjem vyrovnané stravy, která 

obsahuje dobré zdroje vitamínů a minerálů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Podávejte/podporujte příjem vitamínových a minerálních doplňků u pacientů s rizikem 

vzniku dekubitů, kteří mají nízký příjem vitamínů a minerálů ve stravě, vykazují deficit 

nebo je podezření na jejich nedostatek v organismu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Pacientům s dekubity podávejte/podporujte příjem vyrovnané stravy, která obsahuje 

dobré zdroje vitamínů a minerálů. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

4. Podávejte/podporujte příjem vitamínových a minerálních doplňků u pacientů s dekubity, 

kteří mají nízký příjem vitamínů a minerálů ve stravě, vykazují deficit nebo je podezření na 

jejich nedostatek v organismu. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

POLOHOVÁNÍ A ČASNÁ MOBILIZACE PACIENTŮ 

 
Úvod 

Doporučení v této části směrnice se zabývají tím, jaká je role polohování a časné mobilizace 

v prevenci a léčbě dekubitů. Polohováním v souvislosti s dekubity na patách se zabývá zvláštní 

kapitola, Polohování v prevenci a léčbě dekubitů na patách 

Standardní polohování u všech pacientů 

1. Polohujte všechny pacienty s rizikem vzniku dekubitů nebo již vzniklými dekubity, pokud to 

není kontraindikované. (Síla důkazu = A; síla doporučení = a, a) 

Pacienta polohujeme proto, abychom snížili dobu a intenzitu tlaku na predilekčních místech  

a zlepšili pohodlí, hygienu, důstojnost a funkční schopnost pacienta.   
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2. Když zvažujete polohování jako prevenci dekubitů, berte v úvahu stav pacienta a typ 

antidekubitní matrace, kterou používá. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pravidelné polohování není možné u některých pacientů z důvodu jejich klinického stavu. 

V takovém případě musíme jako alternativu zvažovat použití vysoce specifické (aktivní) 

antidekubitní matrace nebo lůžka. 

Frekvence polohování 

1. Když zvažujete frekvenci polohování, berte v úvahu typ antidekubitní matrace, kterou 

pacient používá. (Síla důkazu = A; síla doporučení = a) 

 

2. Frekvenci polohování určíte podle těchto faktorů pacienta: 

 Odolnost tkání 

 Stupeň aktivity a mobility 

 Celkový zdravotní stav 

 Léčebné cíle 

 Stav kůže 

 Pohodlí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Stanovte plán odlehčení, který určí frekvenci provádění manévrů na odlehčení částí těla  

a délku jejich trvání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.1 Naučte pacienty, aby se nadzvedávali a dělali cviky a pohyby, při kterých se zmírní tlak 

na tkáně, nebo prováděli další podobné aktivity. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, 

a) 

 

4. Pravidelně posuzujte stav kůže pacienta a celkový stav pohodlí. Zvažujte změnu frekvence 

a metodu polohování, pokud pacient nereaguje podle očekávání na stávající polohovací 

režim. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Časté posouzení stavu kůže pomůže identifikovat časné známky poškození kůže a to, jak 

pacient toleruje režim polohování. Dojde-li ke změnám stavu kůže, je nutné plán polohování 

přehodnotit. 

Metody polohování 

1. Polohujte pacienta tak, aby došlo ke zmírnění nebo rozložení tlaku. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Při volbě určité polohy pacienta je důležité zhodnotit, zda skutečně dochází ke zmírnění  

a rozložení tlaku. 

 

2. Nepolohujte pacienta na predilekční místa s výskytem neblednoucího erytému 

(hyperemie). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Neblednoucí erytém je jednou z prvotních známek poškození vedoucího ke vzniku dekubitu. 

Jestliže je pacient umístěn přímo na predilekční místa s výskytem neblednoucího erytému, 

tlak anebo střižné síly ještě více omezí přísun krve do kůže, čímž dojde k dalšímu zhoršení 

poškození a vzniku závažnějších dekubitů. 

 

3. Zabraňte působení tlaku a střižných sil na kůži. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.1. Při polohování pacienta používejte pomůcky, které zabrání tření a střižným silám. Při 

polohování pacienty nadzvedněte, netáhněte je po podložce. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Ve většině případů je možné použít jednoduché techniky jako například využití podložky 

k nadzvednutí pacienta. Musí se dodržovat principy bezpečné manipulace s pacientem, aby 

se zajistilo bezpečí pacienta i zdravotnických pracovníků. 

 

3.2. Pokud je to možné, používejte k přesunu nesoběstačného pacienta z lůžka do křesla 

mechanický zvedák. Jakmile pacienta přesunete, odstraňte závěs, ve kterém byl 

přesouván. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.3. Po přesunu nenechte pod pacientem polohovací pomůcku, pokud nebyla k tomuto 

účelu přímo určena. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Nepolohujte pacienty přímo na zdravotnické prostředky, jako jsou katétry, drenážní 

systémy nebo cizí tělesa. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Kapitola Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků zahrnuje 

komplexní doporučení k prevenci takto vzniklých dekubitů prostřednictvím správného 

umístění pomůcky a polohování pacienta. 

 

5. Nenechávejte pacienta na podložní míse déle než je potřeba. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

Polohování pacientů v lůžku 

1. Uložte pacienta do polohy na boku s horní částí těla zvýšenou o 30⁰ (střídavě pravá strana, 

záda, levá strana), nebo do polohy na břiše (pronační poloha), pokud to pacient toleruje a 

dovolí mu to jeho zdravotní stav. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Povzbuzujte pacienty, kteří se mohou sami otočit, aby spali na boku s horní částí těla 

zvednutou o 30⁰ - 40⁰ nebo rovně na zádech, pokud to není kontraindikované. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Neukládejte pacienty do polohy, která by zvýšila tlak na kůži, jako je poloha vleže na 

boku 90⁰ nebo vpolosedě. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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2. U ležících pacientů nezvyšujte horní část lůžka více než 30⁰, pokud to není 

kontraindikováno z důvodu zdravotního stavu nebo bezpečného krmení a trávení. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Zvýšení horní části lůžka může být nezbytné pro snadnější dýchání nebo prevenci aspirace  

a ventilátorové pneumonie. V těchto případech se preferuje semi – Fowlerova poloha.8 

Pacienti by měli být polohovaní a podepřeni tak, aby se zabránilo jejich sklouzávání v lůžku  

a vytváření střižných sil. 

 

2.1. Pokud musí pacient v lůžku sedět, vyvarujte se takovému zvýšení horní poloviny lůžka, 

při kterém je pacient ve zhroucené poloze se zvýšeným tlakem a působením střižných 

sil na křížovou kost a kostrč. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Poloha na břiše (pronační poloha) 

1. Použijte antidekubitní matraci s funkcí rozložení tlaku k odlehčení predilekčních míst na 

obličeji a těle při poloze na břiše. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Při každém otáčení pacienta zkontrolujte další ohrožené části těla (například prsa, kolena, 

palce u nohy, penis, klíční kosti, hřeben kosti kyčelní, stydká kost). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

3. Při každém otočení zkontrolujte u pacientů uložených na břicho přítomnost dekubitů na 

obličeji. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pacienti ležící na břiše jsou ve zvýšeném riziku vzniku dekubitů na obličeji. 

Polohování pacientů v křesle nebo na vozíku 

1. Polohujte pacienta tak, aby udržel stabilitu a byl zachován plný rozsah jejich aktivit. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Zvolte takovou polohu, která je pro pacienta akceptovatelná a minimalizuje tlak a střižné 

síly vyvíjené na kůži a měkké tkáně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.1. Poskytněte dostatečný náklon sedadla invalidního vozíku nebo křesla, aby pacient 

neklouzal směrem dopředu. Upravte opěrky nohou a rukou tak, aby pacient udržel 

správnou polohu a došlo k rozložení působícího tlaku. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a) 

 

U sedícího pacienta působí velký tlak na sedací kosti. Pokud je pacient ochrnutý, tlak se 

nesnižuje, protože nejsou přítomné drobné mimovolní pohyby, které by obnovily 

prokrvení tkání. 

  

3. U pacienta sedícího v křesle u lůžka nebo v invalidním vozíku musí nohy spočívat na 

podlaze nebo stoličce, případně na opěrce vozíku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  
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Abyste zabránili střižným silám a tření vyberte křeslo se správnou výškou sedadla. Pokud 

nemohou nohy pacienta spočívat na podlaze, měla by se upravit výška nožní opěrky tak, aby 

nebyla stehna horizontálně, ale trochu níže a pánev mírně nakloněna dopředu. 

 

3.1. Nezvedejte opěrku na nohy do vyšší polohy, pokud má pacient zkrácené svaly na zadní 

straně stehna (hamstringové svaly). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Při zkrácených hamstringových svalech a zvýšené opěrce na nohy bude pánev 

předsazená, což způsobí větší tlak na kostrč a křížovou kost. 

  

4. Omezte dobu, kdy pacient sedí v křesle bez možnosti zmírnění tlaku na predilekční místa. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

Další doporučení pro pacienty s dekubity 

1. Nepolohujte pacienta přímo na místo s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Polohujte pacienty tak, aby neleželi nebo neseděli na místech s neporušenou kůží, kde 

je však podezření na poškození hlubokých tkání. Pokud není možné zmírnit tlak na 

danou oblast polohováním, zvolte správný povrch pomůcek/antidekubitní matraci. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Tlak snižuje prokrvení poškozených tkání. Tlak vyvíjený na již existující dekubitus prodlouží 

hojení a může způsobit další zhoršení rány.  

 

2. Pokračujte v otáčení a polohování pacienta bez ohledu na to, na jakém povrchu jen uložen. 

Naplánujte frekvenci otáčení podle typu povrchu a reakce pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Žádná matrace neposkytuje úplné zmírnění tlaku. 

 

3. Při každém otočení nebo polohování pacienta zkontrolujte stav kůže. Neotáčejte pacienta 

na místo, které je poškozené nebo stále zarudlé z předchozího dlouhého vystavení tlaku, 

zvláště tehdy, pokud zarudlá oblast po stisku nezbledne (jako například dekubitus  

I. stupně). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Předpokladem odhalení dalšího možného poškození je pravidelná kontrola.  

Polohování pacienta s dekubity v křesle 

1. Omezte čas pacienta strávený v křesle a poraďte se specialistou, zda se dekubitus může 

zhoršit sezením na zvolené podložce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte zavedení klidu na lůžku k podpoře hojení dekubitů v oblasti sedacích kostí a křížové 

oblasti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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2.1. Porovnejte rizika a výhody sezení pacienta podepřeného v lůžku s vlivem této polohy 

na fyzický a emocionální stav pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Pokud je nezbytné, aby pacienti s dekubity na sakru/kostrči nebo sedacích kostech seděli 

v křesle, posazujte je pouze třikrát denně po dobu 60 minut nebo kratší. Poraďte se 

s fyzioterapeutem, který se specializuje na ukládání pacienta do polohy vsedě, o výběru  

a předepsání vhodné podložky a metody polohování, která zabrání nebo bude 

minimalizovat působení tlaku na dekubitus. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Poloha vsedě je důležitá k prevenci rizik souvisejících s imobilitou, umožňuje krmení  

a dýchání a podporuje rehabilitaci. I když je poloha vsedě důležitá pro celkový zdravotní stav 

pacienta, musíme co nejvíce eliminovat nebo omezit působení tlaku na dekubitus. 

  

4. Neposazujte pacienta s dekubitem nad sedacími kostmi do zcela vzpřímené polohy (v 

křesle ani v lůžku). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Upravte časy sezení a přehodnoťte vhodnost podložky na sezení a polohu pacienta, pokud 

dojde ke zhoršení dekubitu nebo se dekubitus nehojí. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a, a) 

Polohovací pomůcky 

1. Nepoužívejte podložní kola a věnečky. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Okraje těchto pomůcek vytváří oblasti působení velkého tlaku na poškozené tkáně. 

 

2. Nepoužívejte tyto „pomůcky“ pro odlehčení pat: 

 Podložky ze syntetického ovčího rouna, 

 Vystřižené podložky, kola a věnečky 

 Intravenózní vaky 

 Rukavice naplněné vodou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Všechny vyjmenované pomůcky mají omezené využití. 

3. V prevenci dekubitů mohou pomoci podložky z přírodního ovčího rouna. 

Mobilizace pacienta  

1. Vytvořte plán postupného posazování podle tolerance pacienta a účinku posazování na 

dekubitus. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zvyšujte aktivitu tak rychle, jak to pacient toleruje. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pacienti, kteří mají klid na lůžku, by měli být posazováni a aktivizováni co nejdříve, s ohledem 

na to, jak aktivizační režim tolerují. Časné posazování a vstávání z lůžka může pomoci zabránit 

zhoršení stavu, které často pozorujeme u pacientů, kteří zůstávají dlouho v lůžku. 
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Dokumentace polohování 

1. Zapisujte způsob polohování, specifikujte frekvenci a polohu pacienta, zapište hodnocení 

výsledků režimu polohování. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Dokumentace poskytuje informaci o poskytované péči a slouží proto jako důkaz toho, že se 

polohování uskutečnilo. 

 

POLOHOVÁNÍ V PREVENCI A LÉČBĚ DEKUBITŮ NA PATÁCH 
 

Úvod 

Snížení tlaku a tření v oblasti pat je důležitým bodem zájmu v klinické praxi. Zadní výčnělek paty je 

vystaven intenzivnímu tlaku i tehdy, když se používá antidekubitní pomůcka. 

Obecná doporučení 

1. Zajistěte, aby paty spočívaly volně nad povrchem lůžka. (Síla důkazu = C; síla doporučení = 

a, a) 

 

Ideálně by na paty neměl působit žádný tlak – tomuto stavu se někdy říká „plovoucí paty“. 

 

1.1. Používejte takové pomůcky, které úplně nadzvednou paty a zbaví je tlaku tím, že 

rozloží tíhu nohy v oblasti lýtka bez působení tlaku na Achillovu šlachu. (Síla důkazu  

= B; síla doporučení = a, a)   

 

Pro dlouhodobé použití nebo pro pacienty, kteří mají problém udržet nohy na polštářích, 

se preferují pěnové pomůcky.  

 

2. Koleno by mělo být lehce ohnuté (5⁰ - 10⁰). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Existují nepřímé důkazy, že hyperextenze kolene může způsobit obstrukci popliteální žíly, což 

může predisponovat pacienta ke vzniku hluboké žilní trombózy (HŽT). 

 

3. Zabraňte působení tlaku, zejména pod Achillovou šlachou. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a) 

 

3.1. K odlehčení pat používejte pěnovou podložku, kterou umístíte po celé délce lýtka. (Síla 

důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Polštáře nebo pěnové podložky, které se používají k odlehčení paty, by měly přesáhnout 

délku lýtka, aby se předešlo vytváření oblastí s velkým tlakem, zejména pod Achillovou 

šlachou. Mírné ohnutí dolní končetiny v koleni zabrání stlačení popliteální žíly a 

zvýšenému riziku HŽT. 
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4. Pěnové pomůcky přikládejte podle instrukcí výrobce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Pěnové pomůcky pravidelně sundávejte, abyste mohli zkontrolovat stav kůže. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a) 

Polohování při léčbě dekubitů na patách  

1. Uvolněte tlak na patách s dekubity I. nebo II. stupně tím, že položíte dolní končetiny 

pacienta na polštář a necháte paty „plavat“ nad matrací, nebo použitím pěnové pomůcky. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

2. U dekubitů III. a IV. stupně a těch, které není možné klasifikovat, použijte takový 

prostředek, který zvedne paty z lůžka a úplně odlehčí oblast dekubitu. Zvažte použití 

pomůcky, která zároveň zabrání plantární flexi. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a 

 

Dekubity III. a IV. stupně a ty, které se nedají klasifikovat, je nutné podle možností úplně 

odlehčit. Elevace pat s jejich uložením na polštáři je obvykle nedostatečná.  

 

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE, PODLOŽKY A ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY 

 
Úvod 

Riziko dekubitů je u pacientů různé. Antidekubitní matrace a podložky jsou „speciální prostředky, 

které umožní rozložení tlaku kontrolou zátěže vyvíjené na tkáně, využitím mikroklimatu a dalšími 

terapeutickými funkcemi (matrace, integrované systémy lůžka, náhradní matrace, potahové a 

povlakové materiály a systémy, sedák, povlaky sedáku)“.9 Antidekubitní matrace a podložky by se 

měly vybírat podle individuálních potřeb pacienta, potřeby redistribuce tlaku a dalších terapeutických 

vlastností. Při jejich používání a údržbě se musí vždy postupovat podle doporučení výrobce. 

Standardy slouží výrobcům jako návod k vývoji produktu a zvyšování kvality. 

Obecná doporučení pro matrace a antidekubitní pomůcky 

1. Vyberte takový prostředek, který odpovídá potřebám pacienta. Zvažte potřebu rozložení 

tlaku podle následujících faktorů: 

 Stupeň imobility a snížené aktivity 

 Potřeba kontroly mikroklimatu a snížení tření a střižných sil 

 Výška a váha pacienta 

 Riziko vzniku nových dekubitů 

 Počet, stupeň a lokalizace existujících dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = 

a, a)  

Výběr pomůcky do lůžka by měl být individualizovaný podle faktorů uvedených výše. Viz 

níže uvedená doporučení pro výběr pomůcek speciálně určených pacientům s již 

vzniklými dekubity. 
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2. Vyberte takový prostředek, který odpovídá dispozicím zdravotnického zařízení. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Berte v úvahu hmotnost lůžka, architektonický plán budovy, šířku dveří, nepřetržitou 

dostupnost elektrické energie a bezpečné uložení motoru včetně jeho ventilačního systému. 

Vypracujte krizový plán pro případ výpadku elektrického proudu. 

  

3. Při každém kontaktu s pacientem zkontrolujte vhodnost a funkčnost používaného 

prostředku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Identifikujte a předcházejte možným komplikacím spojeným s používáním pomůcky. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Správný výběr a používání prostředku jsou klíčové v prevenci komplikací. 

 

5. Před použitím ověřte, zda u prostředku neskončila doporučená doba použitelnosti 

stanovená testovací metodou výrobce (nebo jinou metodou, která je v dané oblasti výroby 

uznávaná). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Polohujte pacienta i po jeho uložení na speciální matraci. (Síla důkazu = C; síla doporučení = 

a, a) 

 

Polohování pro zmírnění tlaku a zvýšení pohodlí se vyžaduje i u pacientů se speciální matrací, 

je však možné změnit frekvenci polohování.  

 

7. Vyberte takové polohovací pomůcky a inkontinenční pomůcky, lůžkoviny a osobní prádlo, 

které jsou kompatibilní/kombinovatelné s povrchem matrace. Omezte množství 

prostěradel a podložek v lůžku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  

Matrace a další antidekubitní pomůcky do lůžka 

Matrace a další pomůcky, jejichž účelem je rozložení tlaku působícího na různé části těla, jsou 

vyrobeny tak, aby buď zvětšily povrch těla, který je v kontaktu s podložkou (což sníží tlak na 

predilekční místa), nebo střídavě měnily části těla, na které v daném okamžiku tlak působí (což sníží 

dobu trvání zátěže u jakékoli části těla). 

1. Dejte přednost vysoce specifikovaným aktivním, pěnovým matracím (vysoce specifikované 

pěnové matrace jako matrace vyrobené z pěny o vysoké hustotě nebo z viskoelastické pěny. 

Přizpůsobují se konturám těla a velmi dobře redukují tlak působící na tkáně) před 

standardními pěnovými matracemi u všech pacientů s rizikem vzniku dekubitů. (Síla 

důkazu = A; síla doporučení = a) 

 

Neexistuje důkaz, že by určitá aktivní matrace byla lepší než jiné aktivní matrace. 

 

1.1. Zkontrolujte, zda jsou matrace, které používáte ve vašem zařízeni k prevenci dekubitů, 

označené jako vysoce specifikované/aktivní. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  
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Doporučení pro klinickou praxi obsahuje převládající názor na minimální požadavky, které 

musí matrace nebo jiná pomůcka do lůžka splnit, aby byla označena jako vysoce 

specifikovaná pěnová matrace. 

 

1.2. Zvažte používání i dalších aktivních antidekubitních pomůcek u pacientů s rizikem 

vzniku dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Používejte aktivní antidekubitní pomůcky (matrace nebo potahy, povlaky) u pacientů 

s vyšším rizikem vzniku dekubitů, kde časté polohování není možné. (Síla důkazu = B; síla 

doporučení = a) 

 

2.1. Nepoužívejte vzduchové matrace nebo potahy, povlaky s alternativním působením 

tlaku, které mají malé vzduchové komory. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Vzduchové matrace s malými vzduchovými komorami (průměr < 10 cm) není možné 

nafouknout tak, aby zajistily dostatečné snížení tlaku na částech těla, které leží na 

vyfouknutých komorách.  

Matrace a další antidekubitní pomůcky pro pacienty, kteří mají dekubity 

1. Pokud je to možné, nikdy nepolohujte pacienta na místo, kde je dekubitus. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte výměnu matrace za antidekubitní pomůcku, která umožní lepší rozložení tlaku, 

snížení třecích sil a kontrolu mikroklimatu u pacientů, kteří: 

 Nemohou být polohováni tak, aby neleželi na místě s dekubitem 

 Mají dekubity na dvou a více částech těla, na které pacienty polohujete (jako je 

křížová oblast a trochanter), což limituje možnost přetáčení pacienta  

 Mají i přes správnou péči nehojící se dekubitus nebo jeví známky zhoršování 

dekubitu  

 Mají vysoké riziko vzniku dalších dekubitů 

 Leží na matraci proleželé v oblastech výskytu predilekčních míst (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

Když se dekubity zhoršují nebo se nehojí, měli by zdravotníci uvažovat o změně stávající 

matrace za takovou, která pacientovi poskytne odpovídající podmínky pro snížení tlaku, 

tření a zlepšení mikroklimatu. Změna matrace je pouze jednou z mnoha strategií,  

o kterých by se mělo uvažovat. Důležité je častější polohování, preventivní opatření  

a lokální péče o ránu. 

3. Než vyměníte starou matraci za novou: 

 Zhodnoťte účinnost předchozích a současných preventivních a léčebných plánů  

 Stanovte léčebné cíle, které budou odpovídat cílům, hodnotám a životnímu stylu 

pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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4. Zvažte použití vysoce specifikované aktivní pěnové matrace nebo nenapájené matrace na 

rozložení tlaku u pacientů s dekubity I. a II. stupně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Zvolte matraci, která umožňuje účinnější rozložení tlaku, snížení třecích a střižných sil  

a kontrolu mikroklimatu u pacientů s dekubity III., IV. a těmi, u kterých není možné určit 

jejich stupeň. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Neexistují dostatečné důkazy, podle kterých by bylo možné jednoznačně doporučit určitý typ 

matrace. 

  

6. Zvolte matraci, která umožňuje účinnější rozložení tlaku, snížení třecích a střižných sil  

a kontrolu mikroklimatu u pacientů s podezřením na poškození hlubokých tkání, pokud tlak 

na danou oblast nemůže být zmírněn polohováním. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Z praktických důvodů se musí u každého hlubokého poškození tkání poskytnout stejné 

rozložení tlaku jako u dekubitu III. nebo IV. stupně. Odlehčení a rozložení tlaku může 

napomoci prokrvení ischemické a poraněné tkáně a snížit tak rozsah poškození a nekrózy. V 

případě rozvoje dekubitu, je nutné přehodnotit potřebu speciální matrace. 

Obecná doporučení pro antidekubitní podložky do křesla (pro sedící pacienty) 

1. Individualizujte výběr a periodické přehodnocování antidekubitní podložky a dalších 

pomůcek k polohování a redistribuci tlaku s ohledem na: 

 Velikost a konfiguraci pacienta 

 Vliv polohy pacienta a tělesných deformit na rozložení tlaku 

 Pohyblivost a potřeby související s životním stylem pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

2. Zvolte elastický a prodyšný povlak, který volně přiléhá na povrch podložky a je schopný se 

přizpůsobit tělesným konturám. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Těsný, neelastický povlak má negativní účinek na funkci podložky. 

 

2.1. Posuďte schopnost podložky a povlaku vyvést teplo. Vyberte takovou podložku  

a povlak, které dovolí výměnu vzduchu a minimalizují přehřívání a zvýšenou vlhkost 

v oblasti hýždí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Kontrolujte a udržujte ve funkčním stavu všechny součásti podložky, abyste zajistili 

individuální potřeby pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Sedáky by se měly každý den kontrolovat, zda nejsou poškozené. Křesla a invalidní vozíky by 

se měly kontrolovat podle doporučení výrobce. 

  

4. Zajistěte kompletní a správný nácvik používání a údržby křesla, invalidního vozíku  

i podložky, kterou pacient dostal. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Antidekubitní podložky/sedáky v prevenci dekubitů u sedících pacientů 

1.  U pacientů, kteří jsou upoutaní do křesla a mají sníženou mobilitu, používejte podložky, 

které umožňují rozložení tlaku. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

Zajistěte, aby podložka odpovídala potřebám pacienta.  

Antidekubitní podložky/sedáky pro pacienty s dekubity 

1. Pokud se u pacienta nevyhnete poloze vsedě, požádejte o konzultaci specialistu, který se 

touto problematikou zabývá. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Zvolte podložku, která účinně rozloží působení tlaku směrem od dekubitu. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

Konstrukce podložky zajistí rozložení tlaku jednou ze dvou základních metod: 

ponoření/obklopení nebo přesměrování/odlehčení. 

 

3. U pacientů, kteří mají dekubity, používejte uvážlivě pomůcky k sezení s alternativním 

tlakem. Zvažte přínos odlehčení predilekčních míst oproti možné nestabilitě pacienta  

a působení střižných sil souvisejících s konstrukcí a způsobem používání podložky. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

DEKUBITY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM 
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
Riziko dekubitů vzniklých v souvislosti s používáním zdravotnických 

prostředků 

1. Považujte dospělé, kteří používají zdravotnické prostředky, za rizikové pro vznik dekubitů. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Děti, které používají zdravotnické prostředky, považujte za rizikové pro vznik dekubitů. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

Doporučení pro volbu a umístění zdravotnických prostředků 

1. Z pomůcek, které jsou v daném zařízení dostupné, vyberte takovou, jež způsobí co 

nejmenší poškození kůže působením tlaku a tření. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a, a) 

 

Zdravotnická zařízení by v součinnosti se zdravotnickými pracovníky měla poskytovat takové 

prostředky, které minimalizují poškození kůže. To může zahrnovat použití měkčích, 

flexibilnějších pomůcek. 
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2. Ujistěte se, že pomůcky mají správnou velikost a jsou správně přiloženy, aby zabránily příliš 

velkému tlaku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Využívejte všechny pomůcky podle návodu výrobce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Pokud se při aplikaci nedodržují instrukce od výrobce, může dojít k poškození pacienta 

(například poškození kůže) a možné žalobě proti vaší instituci. 

 

4. Ujistěte se, že jsou zdravotnické pomůcky dostatečně zajištěné proti dislokaci, která by 

mohla vést k působení dalšího tlaku na postiženou oblast. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a, a) 

 

V situacích, kdy pouhá změna polohy nesníží tlak, je důležité nevytvářet další tlak tím, že se 

budou těsně přiložené pomůcky podkládat velkou vrstvou obvazového materiálu.10 V další 

části této kapitoly, se zabýváme možnostmi použití preventivního krytí k ochraně kůže. 

Doporučení pro posouzení stavu kůže a zdravotnického prostředku 

1. Alespoň dvakrát denně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kůže pod pomůckou a v jejím 

okolí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Kontrolujte kůži v místě přiložení pomůcky častěji (více než dvakrát denně) 

 u pacientů náchylných ke tvorbě otoků nebo s příznaky lokálních nebo 

celkových/generalizovaných otoků. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Zdravotničtí pracovníci musí mít při aplikaci pomůcky na paměti možnost expanze 

(rozpínání, zvětšení) tkáně a zhoršení otoků. Podle typu a účelu pomůcky je možné 

doporučit uvolnění, výměnu nebo odstranění pomůcky (například kompresních 

punčoch). 

 

2. Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků klasifikujte podle 

Mezinárodního systému klasifikace dekubitů NPUAP/EPUAP, s výjimkou dekubitů vzniklých 

na sliznici. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Dekubity vzniklé v souvislosti s používání zdravotnických prostředků nepředstavují zvláštní 

kategorii dekubitů a měly by být klasifikovány podle míry ztráty tkáně v souladu 

s Mezinárodním systémem klasifikace dekubitů NPUAP/EPUAP, který je popsán v části 

Klasifikace dekubitů této příručky. Systém pro klasifikaci dekubitů na kůži se nemůže používat 

pro klasifikaci slizničních dekubitů.11 

 

3. Poučte/vzdělejte osoby, které používají zdravotnické prostředky v zařízení komunitní péče 

a jejich pečovatele, jak si pravidelně kontrolovat stav kůže. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 
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Doporučení pro prevenci dekubitů vzniklých v souvislosti s používáním 

zdravotnických prostředků 

1. Odstraňte pomůcky, které mohou způsobit tlak, co nejdříve, kdy je to z lékařského hlediska 

možné. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Kůži pod pomůckou udržujte čistou a suchou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Vlhkost pod přiloženou pomůckou vytváří prostředí, ve kterém je kůže více náchylná ke 

změnám integrity, včetně možnosti vzniku kontaktní dermatitidy a vředu.  

 

3. Měňte polohu pacienta a/nebo pomůcky tak, abyste rozložili působení tlaku a snížili 

působení střižných sil. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.1. Nepolohujte pacienta přímo na pomůcku s výjimkou stavu, kdy tomu nejde zabránit. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.2. Změňte polohu pacienta, abyste rozložili působení tlaku a střižných sil vytvářených 

pomůckou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.3. Měňte polohu pomůcky (rotujte ji), pokud je to možné. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a)  

 

Pozor: vždy se přesvědčte o tom, že se při manipulaci s endotracheální rourkou 

nezměnila hloubka jejího zavedení. 

 

3.4. Podle potřeby podložte pomůcku tak, aby se snížil tlak a střižné síly. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

4. Zvažte používání profylaktického krytí pro prevenci dekubitů vzniklých v souvislosti 

s používáním zdravotnických prostředků. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Pozor: Nepoužívejte příliš mnoho vrstev profylaktického krytí, které by mohlo zvýšit tlak 

v místě kontaktu pomůcky s kůží.  

 

4.1. Pří výběru profylaktického krytí berte v úvahu: 

 Schopnost materiálu kontrolovat vlhkost a mikroklima, zejména při použití 

s pomůckou, která může být v kontaktu s tělesnými tekutinami nebo sekrety 

(například perkutánní endoskopická gastrostomie) 

 Snadnost aplikace a odstranění 

 Možnost pravidelně kontrolovat stav kůže 

 Tloušťku materiálu pod těsně přiléhajícími pomůckami 

 Anatomické umístění pomůcky 

 Typ a účel pomůcky. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Je důležité vybrat krycí materiál, který je vhodný pro pacienta a odpovídá léčebnému 

účelu. 
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LÉČBA DEKUBITŮ 

 

KLASIFIKACE DEKUBITŮ 

 
Úvod 

Použití systému klasifikace dekubitů umožňuje popsat rozsah poškození kůže a dalších tkání, které se 

projevují jako dekubitus. 

Diferenciální diagnóza 

1. Odlište dekubitus od rány jiného druhu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Otevřené rány různého původu (jako například bércové vředy, neuropatické rány, 

dermatitida spojená s inkontinencí, stržená kůže/ pergamenovou kůži a intertrigo) mohou 

vypadat podobně jako dekubitus. Léčba každé rány však musí začít zjištěním původu rány. 

Systémy klasifikace dekubitů 

1. Používejte Mezinárodní NPUAP/EPUAP systém klasifikace dekubitů k určení a dokumentaci 

stupně ztráty tkáně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. U osob s tmavou pletí se při klasifikaci dekubitů I. stupně a podezření na poranění 

hlubokých tkání se spoléhejte spíše na posouzení tělesné teploty, změny konzistence tkání 

a bolesti než na identifikaci neblednoucí hyperemie a erytému (zarudnutí). (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a)  

 

Dekubity I. stupně a suspektní poranění hlubokých tkání mohou být obtížně detekovatelné  

u osob s tmavou pletí, pokud se spolehneme pouze na vyšetření pohledem. 

 

3. Při zjišťování rozsahu a při identifikaci závažnosti dekubitu II. až IV. stupně a 

neklasifikovatelných dekubitů u osob s tmavou pletí vyšetřete teplotu kůže, citlivost, 

změnu v konzistenci tkání a bolest. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Bez důkladného posouzení stavu okolí rány se může přehlédnout celý rozsah a závažnost 

otevřených dekubitů. Zánětlivý erytém související s celulitidou a poškozením hlubších tkání 

může být u pacientů s tmavou pletí těžko rozeznatelný.  

 

4. Používejte Mezinárodní NPUAP/EPUAP systém klasifikace dekubitů k určení a dokumentaci 

stupně ztráty tkáně u dekubitů vzniklých v souvislosti s používáním zdravotnických 

prostředků. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků by se měly klasifikovat 

podle rozsahu viditelné ztráty tkáně použitím Mezinárodního NPUAP/EPUAP systému 

klasifikace dekubitů, stejně jako u většiny dekubitů.  

 

5. Nepoužívejte Mezinárodní NPUAP/EPUAP systém klasifikace dekubitů k popisu ztráty tkání 

u jiného typu rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Systém klasifikace dekubitů by se měl používat pouze k dokumentaci ztráty tkání u ran, které 

jsou způsobené tlakem nebo tlakem v kombinaci se střižným efektem.  

 

6. Nepoužívejte klasifikaci podle stupňů u dekubitů na sliznicích. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

Nepoužívejte klasifikaci podle stupňů u dekubitů na sliznicích. 

7. Ověřte si, že se všichni členové týmu zodpovědní za posouzení dekubitů shodují na 

používané metodě jejich klasifikace. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

POSOUZENÍ DEKUBITŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU HOJENÍ 

 
Úvod 

Důkladné vyšetření pacienta a jeho dekubitu poskytuje informace důležité k plánování nejvhodnější 

léčby a kontinuálního sledování procesu hojení. Účinné posouzení a monitorování procesu hojení 

rány je založené na vědeckých principech, jak si je v této kapitole uvedeno/popsáno.  

Hodnocení/posouzení pacienta s dekubitem 

1. Proveďte celkové vyšetření pacienta s dekubitem. Základní /vstupní vyšetření obsahuje: 

 Cíle léčby a osobní hodnoty pacienta nebo jeho blízkých 

 Detailní zdravotní a sociální anamnézu 

 Fyzikální vyšetření zaměřené na: 

o Faktory, které mohou ovlivnit hojení (například poruchu prokrvení, 

poruchu čití, celkovou infekci) 

o Vyšetření cévního systému v případě dekubitu na končetině (fyzikální 

vyšetření, klaudikace v anamnéze, index kotník-paže nebo tlak na palci u 

nohy) 

o Laboratorní testy a Rtg podle potřeby 

 Stav výživy 

 Bolest související s dekubity 

 Riziko vzniku dalších dekubitů 

 Psychický stav, chování a myšlenkové procesy 

 Sociální a finanční podpora 

 Funkční schopnost, zejména s ohledem na schopnost polohování, udržení tělesné 

polohy a potřebu kompenzačních pomůcek a asistenci 

 Používání technik odlehčení a rozložení tlaku  
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 Zdroje dostupné pacientovi (antidekubitní pomůcky) 

 Znalosti a názory o prevenci a léčbě dekubitů 

 Schopnost dodržovat plán prevence a léčby – adherenci pacienta. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

Posouzení stavu pacienta, schopnosti hojení, rizika vzniku dalších dekubitů a stavu již 

existujícího dekubitu je velmi důležité. 

 

2. Proveďte nové vyšetření pacienta, dekubitu a přehodnoťte plán péče, pokud se dekubitus  

i přes odpovídající péči o ránu, redistribuci tlaku a podávání vhodné stravy nehojí podle 

očekávání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.1 Očekávejte, že se známky hojení objeví do dvou týdnů. (Síla důkazu = B; síla doporučení 

= a) 

 

2.2 Změňte předpokládaný termín zhojení, pokud je přítomno více faktorů, které mohou 

průběh hojení negativně ovlivnit. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Pokud se hojení neprojeví v průběhu dvou týdnů, je nutné pacienta, stav rány a plán péče 

přehodnotit. 

 

3. Poučte pacienta a jeho blízké o: 

 Normálním procesu hojení 

 Jak poznat známky hojení nebo zhoršení rány 

 Příznacích, které by měli oznámit zdravotnickým pracovníkům. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

Posouzení dekubitu 

1. Proveďte vstupní hodnocení dekubitu a poté alespoň jednou týdně. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

1.1. Dokumentujte nálezy /výsledky každého posouzení dekubitu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení  

= a, a) 

 

I když se očekává, že hojení se projeví za dva týdny, hodnocení jednou týdně poskytne 

zdravotníkům příležitost posoudit ránu častěji, včas zachytit komplikace, a podle potřeby 

upravit léčebný plán. 

 

2. Při každém převazu rány zhodnoťte, zda není nutná změna strategie léčby (zlepšení rány, 

zhoršení rány, více či méně exsudátu, známky infekce nebo jiné komplikace). (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a, a) 

2.1. Známky zhoršení rány je nutné řešit okamžitě. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Známky zhoršení dekubitu (zvětšení rány, změny v charakteru tkání, větší množství 

exsudátu nebo jiné známky klinické infekce) se musí okamžitě řešit. 

 

3. Zhodnoťte a dokumentujte fyzikální parametry dekubitu: 

 Lokalizace 

 Stupeň dekubitu 

 Velikost 

 Typ tkáně 

 Barva 

 Stav okolí rány 

 Okraje rány 

 Sinusy 

 Podminování 

 Tvorba tunelů 

 Exsudát 

 Zápach. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. U pacientů s tmavou pletí, kteří mají dekubity II. až IV. stupně nebo neklasifikovatelné 

dekubity, zaměřte vyšetření na tyto faktory: 

 Teplota kůže 

 Citlivost kůže 

 Změny v konsistenci tkání 

 Bolest. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  

 

Zarudnutí kůže související se zánětem kožních buněk celulitidou) a poškozením hlubších 

tkání je u pacientů s tmavou pletí hůře viditelné.  

 

5. Při měření velikosti rány ukládejte pacienta vždy do stejné neutrální polohy. (Síla důkazu  

= C; síla doporučení = a) 

 

Při změnách polohy může dojít ke změnám v konfiguraci měkkých tkání, což může způsobit 

nepřesné měření velikosti rány. V závislosti na poloze pacienta se může rána zdát menší či 

větší než ve skutečnosti.  

 

6. Zvolte jednotnou, konzistentní metodu měření délky a šířky rány nebo oblasti rány, abyste 

mohli v průběhu času porovnávat velikost rány. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

7. Zvolte jednotnou, konzistentní metodu pro měření hloubky rány. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Pozor: Při měření hloubky rány (sondování spodiny rány) a určování rozsahu podminování 

nebo tunelování rány se musí postupovat opatrně, aby se zabránilo poranění tkání. 
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8. Když se rána nehojí, zvažte další vyšetření tkáně spodiny rány. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

V některých případech může biopsie pomoci porozumět procesu hojení a možnosti zahojení 

rány. Úroveň diferenciální exprese konkrétních proteinů v ráně, stanovená na základě 

hmotnostní spektrometrie a multiplexních mikroanalýz, představuje nástroj pro zhodnocení 

hojení rány. 

 

9. Využijte výsledky posouzení dekubitu k plánování a dokumentaci intervencí, které nejlépe 

podpoří hojení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

9.1. Přehodnoťte plán hodnocení dekubitu, pokud rána nejeví známky zlepšení během 

dvou týdnů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Metody sledování procesu hojení 

V současné době se v klinické praxi ke sledování dekubitů používá klinický úsudek zdravotníků 

podpořený nástroji na hodnocení stavu rány a digitální fotografii. V některých zařízeních začínají být 

dostupná digitální úložiště dat. 

1. Při hodnocení pokroku v léčbě rány používejte validní a spolehlivé nástroje k hodnocení 

dekubitů. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Existuje množství nástrojů/škál k hodnocení dekubitů, které byly vyvinuty, aby pomohly při 

posouzení pokroku v hojení rány. Mezi tyto nástroje patří Bates – Jensen škála k hodnocení 

rány (Bates – Jensen Wound Assessment Tool BWAT), Škála hodnocení stavu hojení dekubitů 

(Pressure Ulcer Scale for Healing PUSH©), Škála k měření stavu dekubitu (Pressure Sore 

Status Tool PSST) a DESIGN/DESIGN-R.  

 

2. Při posuzování známek hojení jako je menší množství exsudátu, zmenšující se rána  

a zlepšení stavu spodiny rány používejte klinický úsudek. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a)  

 

3. Při sledování procesu hojení zvažte využití fotografií od prvního posouzení a v průběhu 

hojení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  

 

Fotografie nemohou nahradit klinickou rozvahu a posouzení u lůžka, ale mohou sloužit jako 

užitečná metoda dokumentace. Při jejich používání je nutné standardizovat techniky 

fotografování a přístroje, aby bylo možné snímky a stav dekubitu porovnávat v čase. 
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HODNOCENÍ A LÉČBA BOLESTI 

 
Úvod 

Dekubity jsou bolestivé. Pacienti s dekubity mají bolesti, které je možné kvantifikovat a odlišit od jiné 

bolesti. Bolest se objevuje jak při výkonech, (procedurální bolest), tak v klidu.  

Vyšetřete přítomnost bolesti u dekubitu 

1. U všech pacientů hodnoťte přítomnost bolesti související s dekubitem nebo s jeho léčbou a 

výsledky zaznamenejte do dokumentace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

První vyšetření bolesti by mělo zahrnovat tyto prvky/součásti: 

 Detailní anamnézu bolesti včetně charakteru, intenzity a délky trvání 

 Fyzikální vyšetření včetně neurologického 

 Posouzení psychosociálního stavu 

 Odpovídající diagnostická vyšetření k určení typu bolesti a její příčiny. 12 

 

2. Při hodnocení bolesti související s dekubitem u dospělých pacientů používejte validní  

a spolehlivé škály. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

2.1. Při výběru škály k hodnocení bolesti berte v úvahu rozumové schopnosti pacienta. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Při hodnocení bolesti související s dekubitem u novorozenců a dětí používejte validní  

a spolehlivé škály. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.1. Používejte FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, Consolabilty – Výraz obličeje, pohyby 

nohou, aktivita, pláč, utěšitelnost) škálu u dětí od 2 měsíců do 7 let. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = b) 

 

3.2. Používejte CRIES (Crying, Requires O2 for Saturation > 95%, Increasing vital signs, 

Expression, Sleepless – pláč, potřeba kyslíku pro zajištění saturace nad 95%, zvyšující 

se hodnoty vitálních funkcí, vyjádření/projevy, nespavost) škálu pro novorozence a 

kojence do 6 měsíců. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

4. Škály k posouzení bolesti nemusí poskytnout dostatek informací k plánování intervencí. 

Prověřte další aspekty bolesti, abyste mohli poskytnout účinnější, individualizované 

intervence. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4.1. Do posouzení bolesti zahrňte řeč těla a neverbální projevy pacienta. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

4.2. Do posouzení bolesti zahrňte slova, kterými pacient popisuje charakter bolesti. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 
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4.3. Při posouzení bolesti, zhodnoťte faktory, které zhoršují její intenzitu nebo frekvenci. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4.4. Při posouzení bolesti zhodnoťte délku výskytu dekubitu a dobu trvání bolesti. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Pokud si pacient stěžuje na zhoršení bolesti, zhodnoťte stav rány a její možné zhoršení 

nebo infekci v ráně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

6. Zhodnoťte dopad bolesti související s dekubitem na kvalitu života pacienta. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a) 

 

Dekubity mají měřitelný a trvalý dopad na hodnocení kvality života související se zdravím. 

Předcházejte bolesti související s dekubitem 

1. Při polohování pacienta používejte zvedák nebo podložku, abyste minimalizovali tření  

a střižné síly. Udržujte prostěradlo hladké a bez záhybů. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a) 

 

2. Kdykoli to jde, polohujte pacienta mimo oblast s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Kontinuální polohování na místo s dekubitem může vést ke zvýšení tlaku, bolesti a dalšímu 

poškození oblasti. 

 

3. Nepoužívejte polohy, které zvyšují tlak, jako je Fowlerova poloha větší než 30°, nebo 90° 

poloha na boku, nebo poloha vpolosedě. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Léčba bolesti související s dekubitem 

1. Naplánujte péči tak, aby byla koordinována s časy podávání léků proti bolesti, a aby měl 

pacient nerušené období bez bolesti. Stanovte priority léčby. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Léčba bolesti zahrnuje poskytování péče po podání léků proti bolesti tak, aby se 

minimalizovala bolest a vyrušování pacienta. 

 

2. Povzbuzujte pacienty k tomu, aby požádali během bolestivých výkonů o „odpočinek“ a 

přestávku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Bolest související s dekubitem zmírníte vhodným krytím, používáním nepřilnavých krycích 

materiálů a udržováním vlhkého prostředí v ráně. (Poznámka: Stabilní suchá krusta/ 

nekróza se obvykle nezvlhčuje). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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4. Zvolte takové krytí, které vyžaduje méně časté převazy a nezpůsobuje bolesti. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a, a) 

 

Při péči o bolestivé dekubity se mají vybírat hydrokoloidní materiály, hydrogely, algináty, 

polymerové pěny a měkké silikonové materiály. Doporučuje se takové krytí, které umožňuje 

méně časté výměny. 

 

4.1. Kde je to možné, zvažte použití materiálu napuštěného ibuprofenem k lokální aplikaci 

analgetika. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

5. Pro zmírnění bolesti související s dekubitem zvažte používání nefarmakologických metod 

léčby bolesti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Při chronické bolesti podávejte analgetika pravidelně a v odpovídající dávce podle WHO 

žebříčku léčby bolesti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

7. V souladu s přáním pacienta povzbuzujte ho v rámci léčby bolesti k pravidelnému 

polohování. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Zmírnění bolesti v průběhu výkonů (procedurální bolesti)  

1. Před zahájením výkonu proveďte opatření k prevenci bolesti včetně podání dostatečné 

dávky analgetika. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

2. Zvažte lokální podání opioidu (diamorphine nebo benzydamine 3%) pro zmírnění nebo 

odstranění bolesti související s dekubitem. (Síla důkazu = B; síla doporučení = b) 

 

Pozor: Lokální aplikace opioidů může u pacientů, kteří užívají i jiné formy opioidů, zvyšovat 

celkové vedlejší účinky. Byly hlášeny případy svědění a podráždění v místě podání, ale 

výskyt nebyl častější než při podávání gelu s placebo efektem. 13 

 

Dostupnost těchto látek se může v různých zemích lišit. 

 

3. Zvažte podání lokálního anestetika pro zmírnění nebo odstranění bolesti související 

s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Lokální anestetika obsahují eutektickou směs lidocainu a prilocainu (EMLA©, AstraZeneca, 

Alderley Park, UK), která se aplikuje na kůži v okolí rány. 

Léčba/management chronické bolesti 

1. Odešlete pacienta s chronickou bolestí související s dekubitem na příslušné pracoviště 

specializované na léčbu bolesti a/nebo léčbu ran. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Spolu s multidisciplinárním týmem vypracujte holistický plán léčby chronické bolesti 

související s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Na plánování léčby by se měla podílet řada specialistů (specialista na léčbu bolesti, lékaři, 

sestry a další zdravotničtí pracovníci), pacient i jeho rodina.  

Edukujte pacienta, jeho rodinu a zdravotnické pracovníky 

1. Poučte pacienta, jeho rodinu a zdravotnické pracovníky o příčinách, způsobu hodnocení  

a léčbě bolesti související s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

PÉČE O RÁNU: OPLACH RÁNY 
 

Úvod 

Oplach rány je důležitý první krok přípravy spodiny rány k hojení. Při čištění se odstraní nečistoty 

z rány a zbytky krycího materiálu, což umožní lepší inspekci rány a její posouzení. 

Doporučení 

1. Při každém převazu ránu opláchněte. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

1.1. Většinu dekubitů je možné oplachovat vodou z kohoutku (pitnou) nebo fyziologickým 

roztokem. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Při výskytu komplikací u pacienta, v ráně nebo v okolí rány zvažte aseptický přístup. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

1.3. Zvažte používání roztoků se surfaktantem nebo antimikrobiálními prostředky k oplachu 

znečištěné rány, v případě přítomnosti zbytků tkáně potvrzené infekce v ráně, 

podezření na infekci, nebo podezření na vysokou bakteriální kolonizaci. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a) 

 

1.4. Postupujte opatrně při čištění dekubitu se sinusy/tunel/podminováním. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a) 

 

2. Při aplikaci čistícího roztoku použijte dostatečný tlak, zároveň se vyvarujte poškození tkáně 

nebo vplavení bakterií do rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2.1.  Oplachový roztok ukládejte a likvidujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Oplachujte okolí rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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PÉČE O RÁNU: DEBRIDEMENT/ČISTĚNÍ RÁNY 

 
Doporučení 

1. V souladu se stavem pacienta a celkovými cíli péče odstraňte ze spodiny nebo okrajů 

dekubitu devitalizovanou tkáň. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Pozor: Debridement se může provádět pouze u adekvátně prokrvené rány (viz doporučení 

11). 

 

Devitalizovaná tkáň je tkáň neživá nebo nekrotická.  

 

2. Při podezření nebo potvrzení přítomnosti biofilmu proveďte debridement. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

Když se rána dlouho nehojí (čtyři týdny a déle) a nereaguje na standardní léčbu nebo 

antimikrobiální léčbu, existuje předpoklad přítomnosti biofilmu v ráně. 

 

3. Pro debridement zvolte metody, které odpovídají potřebám pacienta, stavu spodiny rány  

a typu zdravotnického zařízení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Mezi nejčastější metody debridementu dekubitu patří: 

 Chirurgický/ostrý 

 Konzervativní ostrý 

 Autolytický 

 Enzymatický 

 Larvální 

 Mechanický (zahrnuje ultrazvuk a hydrochirurgii). 

 

4. Používejte mechanický, autolytický, enzymatický a biologický debridement, pokud stav 

rány nevyžaduje urgentní drenáž nebo odstranění devitalizované tkáně. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

5. Chirurgický debridement s použitím ostrých nástrojů se doporučuje v případě rozsáhlé 

nekrózy, pokročilé celulitidy, krepitu, fluktuace v ráně nebo sepse v důsledku infekce 

v ráně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Konzervativní ostrý debridement nebo chirurgický debridement musí provádět 

kompetentní a kvalifikovaný zdravotnický pracovník se specializací podle legislativy 

daného státu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

7. Při konzervativním ostrém a chirurgickém debridementu používejte sterilní nástroje. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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8. Při konzervativním ostrém debridementu postupujte opatrně v případě: 

 Snížené imunity 

 Porušeného cévního zásobení 

 Celkové sepse s nedostatečným antibakteriálním pokrytím (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

Pozor: mezi relativní kontraindikace patří antikoagulační léčba a krvácivé poruchy. 

9. Odešlete pacienty s dekubitem III. a IV. stupně s podminováním, tunely/sinusy a/nebo 

rozsáhlou nekrotickou tkání, kterou není možné odstranit jinými metodami, 

k chirurgickému konziliárnímu vyšetření v souladu se stavem pacienta a cíli péče. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

10. Proveďte opatření k ovlivnění bolesti spojené s debridementem. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení  

= a, a) 

 

11. Před debridementem dekubitů na dolní končetině proveďte důkladné cévní vyšetření, k 

posouzení dostatečného arteriálního zásobení pro hojení rány po výkonu. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

12. Neprovádějte debridement u stabilní, tvrdé a suché krusty/nekrózy na ischemické 

končetině. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

12.1.Stabilní, tvrdou a suchou krustu (echaru) zhodnoťte při každém převazu a v případě 

potřeby podle klinického stavu pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Posouzení dekubitu se suchou, stabilní krustou musí být provedeno při každém převazu 

a podle potřeby a klinického stavu, za účelem odhalení prvních známek infekce. Klinické 

známky, které upozorní na potřebu kontroly a ošetření krusty, zahrnují zarudnutí, 

citlivost, otok, přítomnost hnisu, fluktuace, krepitus nebo zápach (tedy známky infekce) 

v oblasti rány. 

12.2.V případě výskytu výše uvedených příznaků okamžitě informujte lékaře/cévního 

chirurga. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

12.3.V případě uvedených symptomů (zarudnutí, citlivost, otok, přítomnost hnisu, 

fluktuace, krepitus nebo zápach (tedy známky infekce) je nutný urgentní debridement. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

13. Provádějte opakovaný debridement dekubitu, dokud není spodina rány zbavena 

devitalizované tkáně a překryta granulační tkání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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POSOUZENÍ A LÉČBA INFEKCE A BIOFILMŮ 

 
Úvod 

Bakterie se vyskytují všude na kůži. Pokud dojde ke ztrátě první linie obrany, kterou tvoří intaktní 

kůže, bakterie se usadí na spodině rány. Když bakterie způsobí její poškození (buď počtem, nebo 

virulencí vůči obranyschopnosti hostitele), způsobí poškození - vzniká infekce. Infekce v ráně může 

být spojena také s výskytem biofilmu.  

Systémová opatření 

1. Dodržujte směrnice pro kontrolu rané infekce, abyste předešli samokontaminaci 

a přenosné kontaminaci u pacientů s dekubity. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  

Posouzení vysoce rizikových pacientů s dekubity 

1. Buďte velmi ostražití vzhledem k možnosti infekce v dekubitu a v případě přítomnosti 

těchto příznaků: 

 Nedostatečné známky/ příznaky hojení po dobu dvou týdnů 

 Křehká granulační tkáň 

 Zápach 

 Zvýšená bolestivost dekubitu 

 Zvýšená teplota kůže v okolí dekubitu 

 Zvýšená sekrece z rány 

 Výrazná změna sekrece (například nové projevy krvavé sekrece, hnisavá sekrece) 

 Zvýšené množství nekrotické tkáně na spodině rány 

 Podminování nebo přemostění na spodině rány. (Síla důkazu = B; síla doporučení = 

a, a) 

Hojení rány je zpomalené nebo může mít abnormální průběh u dekubitů s výraznou 

bakteriální zátěží a infekcí. 

2. Buďte velmi ostražití pro možnost infekce u těchto dekubitů: 

 Je přítomná nekrotická tkáň nebo cizí těleso 

 Trvají velmi dlouho 

 Jsou velké nebo hluboké 

 Jsou vystaveny působení opakované kontaminace (například blízko konečníku). 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Buďte velmi ostražití na možnost lokální infekce v ráně u pacientů, kteří mají: 

 Diabetes mellitus 

 Protein-kalorickou malnutrici 

 Hypoxii nebo špatné prokrvení tkání 

 Autoimunitní onemocnění 

 Imunosupresi. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a)  
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4. Buďte velmi ostražití na přítomnost biofilmu u dekubitu, který: 

 Trvá déle než 4 týdny 

 Nevykazuje známky hojení v posledních dvou týdnech 

 Projevuje klinické známky zánětu 

 Nereaguje na antimikrobiální léčbu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Diagnostika infekce 

1. Zvažujte možnost šířící se akutní infekce, pokud dekubitus vykazuje místní nebo celkové 

příznaky akutní infekce: 

 Zarudnutí, které se šíří od okrajů rány 

 Zduření 

 Nová nebo zhoršující se bolest nebo zvýšená teplota v okolí dekubitu 

 Hnisavá sekrece 

 Zvětšení rány 

 Krepitus, fluktuace nebo změna barvy kůže v okolí dekubitu 

 Horečka, únava, zvětšené lymfatické uzliny 

 Zmatenost/delirium a nechutenství (zejména u starších osob). (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

2. Zhodnoťte bakteriální biozátěž dekubitu s pomocí biopsie nebo kvantitativního vyšetření 

stěru z rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pokud nejsou přítomné klinické známky infekce, je množství mikroorganismů (mikrobiální 

zátěž) považováno za nejlepší indikátor infekce v ráně. Zlatým standardem vyšetření 

mikrobiální zátěže je kvantitativní kultivace živé tkáně z rány získané biopsií. Pro získání stěrů 

z rány na kvantitativní kultivaci je nejspolehlivější Levinova metoda.  

 

2.1.  Pro určení přítomnosti biofilmu zvažte použití biopsie a mikroskopického vyšetření 

tkání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

3. Zvažujte diagnózu infekce dekubitu, pokud výsledky kultivace vykazují bakteriální biozátěž 

≥ 105 CFU/g tkáně a/nebo přítomnost beta hemolytických streptokoků. (Síla důkazu = B; 

síla doporučení = a) 

Léčba 

1. Snažte se podpořit úspěch léčby: 

 Zhodnocením nutričního stavu pacienta a řešením deficitů 

 Kompenzací glykemie 

 Zlepšením arteriálního zásobení  

 Snížením imunosupresivní léčby, pokud je to možné. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 
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K rozvoji dekubitů přispívají různé přidružené stavy. Pokud je možné zlepšit tyto 

faktory, je také obvykle možné zlepšit schopnost pacienta bojovat s infekcí. 

 

2. Zabraňte kontaminaci dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Snižte bakteriální zátěž a přítomnost biofilmu v ráně, jak bylo popsáno v kapitolách Péče  

o ránu: Oplach rány a Péče o ránu: Debridement/Čistění rány. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

4. Ke kontrole bakteriální biozátěže zvažte použití netoxického topického lokálního 

antiseptika o koncentraci, která je vhodná k použití na tkáně. Používejte po omezenou 

dobu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Varování: peroxid vodíku je vysoce toxický pro tkáně i v nízkých koncentracích14, 15 a neměl 

by se primárně používat jako lokální antiseptikum. Nikdy by se neměl používat u ran  

s dutinou - kavitou, z důvodu rizika vzniku podkožního emfyzému a plynové embolie. 15-17 

 

Pozor: produkty na bázi jódu by se neměly používat u pacientů s renálním selháním, 

onemocněním štítné žlázy v anamnéze a přecitlivělostí na jód. 18, 19 Chlornan sodný 

(Dakinův roztok) je cytotoxický v jakékoli koncentraci a měl by se používat obezřetně 

v koncentraci, která nesmí převyšovat 0,025%, krátkodobě, a pouze v případě, kdy není 

dostupný jiný odpovídající prostředek. 20-22 U kyseliny octové, která se používá dlouhodobě 

na velké plochy rány, hrozí riziko acidózy. 23 

 

Antiseptika, která se často používají do rány lokálně, zahrnují: 

 Sloučeniny jodu (povidon jodid a cadexomer jodid s pomalým uvolňováním) 

 Sloučeniny stříbra (včetně sulfadiazinu stříbrného) 

 Polyhexanid a Betain (PHMB) 

 Chlorhexidin 

 Chlornan sodný 

 Kyselinu octovou.  

 

5. Zvažte použití topických lokálních antiseptik ve spojení s udržovacím debridementem ke 

kontrole a eradikaci možného biofilmu v pomalu se hojící ráně. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

6. Zvažte použití topických lokálních antiseptik u dekubitů, kde se neočekává zahojení a jsou 

masivně osídlené bakteriemi. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

7. Zvažte použití sulfadiazinu stříbra ve velmi kontaminovaných dekubitech nebo dekubitech 

s infekcí, dokud rána není zcela čistá. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: stříbro může mít toxické účinky, zejména na keratinocyty a fibroblasty; šíře účinků 

nebyla dosud úplně popsána. Lokální prostředky se stříbrem k aplikaci na kůži by se neměly 
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používat u jedinců s alergií na stříbro, sulfadiazin stříbrný se nemá používat u lidí s alergií 

na síru. 24 

 

8. Zvažte používání medicinálního medu u výrazně kontaminovaných nebo infikovaných 

dekubitů, dokud není rána zcela čistá (není dosaženo úplného debridementu). (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = b) 

Pozor: před aplikací prostředku s medem se ujistěte, že není pacient na med alergický. Lidé 

s alergií na včely nebo včelí jed mohou obvykle používat důkladně ozářené medové 

prostředky.25 

 

9. Omezte používání topických lokálních antibiotik na infikované dekubity s výjimkou 

specifických situací, kdy je přínos pro pacienta větší než riziko vedlejších účinků antibiotik  

a rozvoje rezistence. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Lokální antibiotika se obecně nedoporučují k léčbě dekubitů. 

 

10. Pacientům s příznaky systémové infekce, jako jsou pozitivní hemokultury, celulitida, 

fasciitida, osteomyelitida, syndrom systémové zánětlivé reakce (SIRS) nebo sepse 

podávejte systémová antibiotika. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Podávání systémových antibiotik musí být prováděno s rozvahou.  

 

11. Drénujte lokální abscesy. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

12. Pokud má pacient obnaženou kostní tkáň, která je na dotek zdrsnělá nebo měkká, nebo se 

dekubitus i přes léčbu nehojí, zaměřte vyšetření na odhalení možné osteomyelitidy. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Dokud se nevyléčí osteomyelitida, je trvalé zahojení dekubitu nepravděpodobné.  

 

TERAPEUTICKÁ KRYTÍ K LÉČBĚ DEKUBITŮ 

 
Obecná doporučení 

1. Materiály ke krytí rány vybírejte podle: 

 Schopnosti udržet vlhkost v ráně 

 Potřeby řešit bakteriální biozátěž 

 Druhu a množství exsudátu 

 Stavu tkáně na spodině dekubitu 

 Stavu kůže v okolí rány 

 Velikosti, hloubky a lokalizaci dekubitu 

 Přítomnosti tunelů nebo podminování 

 Cílů pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a)  
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2. Chraňte kůži v okolí dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Zhodnoťte stav dekubitu při každém převazu a přesvědčte se o vhodnosti stávajícího 

léčebného plánu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

 

4. Dodržujte pokyny výrobce, zejména ty, které se týkají frekvence převazů. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

5. Vyměňte krytí, pod které protéká stolice. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

6. Plán péče by měl obsahovat informaci o tom, jak dlouho ponechávat krytí na místě,  

a počítat s dalšími převazy podle potřeby při znečištění, uvolnění obvazu apod. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a, a) 

 

7. Při každém převazu odstraňte z rány veškerý terapeutický materiál. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení  

= a) 

Hydrokoloidní krytí 

1. Používejte hydrokoloidní krytí u nekontaminovaného dekubitu II. stupně na částech těla, 

kde se nebudou rolovat nebo rozpouštět. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte použití hydrokoloidního krytí na neinfikované, mělké dekubity III. stupně. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

3. U hlubokých dekubitů zvažte před přiložením hydrokoloidního krytí použití výplně, která 

zaplní mrtvý prostor. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

4. Z jemné pokožky snímejte hydrokoloidní plošného krytí opatrně, abyste snížili riziko 

poškození kůže. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Transparentní filmová krytí 

1. Zvažte použití filmových krytí pro autolytický debridement, pokud pacient nemá sníženou 

imunitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

2. Zvažte použití transparentních filmů jako sekundární krytí u dekubitů léčených algináty 

nebo jinými výplňovými materiály, které pravděpodobně zůstanou na spodině rány delší 

dobu (obvykle 3 – 5 dní). (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

3. Z jemné pokožky snímejte filmové krytí opatrně, abyste snížili riziko poškození kůže. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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4. Nepoužívejte filmová krytí přímo na ránu u dekubitů se středně velkým až velkým 

množstvím exsudátu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Nepoužívejte filmová krytí ke krytí rány, do které byly aplikovány prostředky na 

enzymatický debridement, gely nebo masti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Hydrogelová krytí  

1. Zvažte použití hydrogelového krytí u mělkých dekubitů s minimálním množstvím exsudátu. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte použití amorfního hydrogelu u dekubitů, kde není klinicky prokázaná infekce,  

a granulují. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

3. Zvažte použití hydrogelového krytí pro léčbu dekubitů se suchou spodinou. (Síla důkazu  

= C; síla doporučení = a) 

 

4. Zvažte použití hydrogelových krytí u bolestivých dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Zvažte použití hydrogelových plošných materiálů u dekubitů, které jsou povrchní a bez 

kontur nebo na takových částech těla, kde hrozí posunutí krytí. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

6. Zvažte použití amorfního hydrogelu u dekubitů s dutinou - kavitou a konturami nebo na 

takových částech těla, kde hrozí posunutí krytí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Alginátová krytí  

1. Zvažte použití alginátových krytí k léčbě dekubitů se středně velkým až velkým množstvím 

exsudátu. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte použití alginátových krytí u dekubitů s klinicky prokázanou infekcí, pokud zároveň 

probíhá odpovídající léčba infekce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Alginátová krytí odstraňujte šetrně. Před odstraněním je zvlhčete, aby byl proces 

odstraňování jednodušší. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Zvažte prodloužení intervalu mezi převazy nebo zvolte jiný typ krytí, pokud je alginát 

v době plánovaného převazu stále suchý. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Pěnová krytí 

1. Zvažte použití pěnových krytí u secernujících dekubitů II. stupně a mělkých dekubitů  

III. stupně. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 
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2. Nepoužívejte malé jednotlivé kousky pěny u secernujících dekubitů s dutinou - kavitou. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Zvažte použití superabsorpčních pěnových krytí u dekubitů s velkým množstvím exsudátu. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Krytí se stříbrem 

1. Zvažte použití krytí se stříbrem u dekubitů s infekcí nebo významnou kolonizací. (Síla 

důkazu = B; síla doporučení = a) 

2. Zvažte použití krytí se stříbrem u dekubitů s vysokým rizikem infekce. (Síla důkazu = B; síla 

doporučení = b)  

 

3. Vyvarujte se dlouhodobého používání krytí se stříbrem. Přestaňte krytí se stříbrem 

používat, jakmile je infekce pod kontrolou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Pozor: Lokální topické prostředky se stříbrem by se neměly používat u pacientů s alergií na 

stříbro. Stříbro může mít toxické účinky, zejména na keratinocyty a fibroblasty; šíře účinků 

ještě nebyla plně popsána.  

Krytí s medem 

1. Zvažte použití krytí s medicinálním medem k léčbě dekubitů II. a III. stupně. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: před aplikací krytí s medem se ujistěte, že pacient není alergický na med. Lidé 

s alergií na včelí jed mohou obvykle používat správně ozářené medové prostředky.25 

Krytí s Kadexomer jódem 

1. Zvažte použití kadexomer jódových krytí u dekubitů se středně velkým a velkým množství 

exsudátu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pozor: produkty na bázi jódu by se neměly používat u pacientů s renálním selháním, 

onemocněním štítné žlázy v anamnéze a přecitlivělostí na jód. 18, 19 Nedoporučují se u lidí, 

kteří užívají lithium a těhotných nebo kojících žen. Toxicita jódu byla popsána v několika 

kazuistikách, zejména u pacientů s rozsáhlými ranami, u kterých byly časté převazy. Riziko 

systémového vstřebávání se zvyšuje, pokud jsou jódové preparáty používány na větších, 

hlubších ranách po delší dobu.  

Gázová krytí 

1. Nepoužívejte gázová krytí u otevřených dekubitů, které jsou čisté a po debridementu. 

Jejich používání je pracné, když je gáza suchá, je odstraňování bolestivé, a vedou 

k poškození živé tkáně, když zasychají. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Pozor: nepoužívejte metodu vlhké – suché krytí.  
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2. Když nejsou k dispozici jiné materiály pro vlhké hojení, preferuje se používání kontinuálně 

vlhké gázy před gázou suchou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.  Používejte gázu jako krytí ke snížení odpařování, když je vrstva, která se přímo dotýká 

rány, vlhká. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

4. U vysoce secernujících dekubitů používejte řídce tkanou gázu; u minimálně secernujících 

dekubitů používejte hustě tkanou gázu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

5. Nejsou-li k dispozici jiné materiály zadržující vlhkost v ráně, vyplňte dutina - kavitu rány 

s velkou ztrátou tkáně a mrtvým prostorem volně (neutěsňujte) gázou namočenou ve 

fyziologickém roztoku, aby se zabránilo působení tlaku na spodinu rány. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

 

6. Gázu měňte tak často, abyste měli pod kontrolou exsudaci. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

7. Používejte jeden pruh nebo roli gázy k vyplnění hlubokých dekubitů; nepoužívejte větší 

počet jednotlivých kusů gázy. Gáza, která zůstává na spodině dekubitu, může být zdrojem 

infekce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

8. Zvažte impregnovaná gázová krytí, která zabrání ztrátě vlhkosti z krytí. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

Silikonová krytí 

1. Zvažte používání silikonových krytí jako vrstvu, která je v přímém kontaktu s ránou. Silikon 

umožní výměnu krytí bez poranění tkání - atraumatické převazy rány. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

2.  Zvažte použití silikonových krytí k prevenci poranění okolních tkání v případě, pokud jsou 

křehké nebo snadno zranitelné. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

Krytí s obsahem kolagenu 

1. Zvažte použití kolagenového krytí u nehojících se dekubitů III. a IV. stupně. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = b) 

 

BIOLOGICKÁ TERAPEUTICKÁ KRYTÍ V LÉČBĚ DEKUBITŮ 

 
Úvod 

Biologická krytí zahrnují xenografty, alografty nebo krytí s kolagenem. 
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Doporučení 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání biologických 

krytí v léčbě dekubitů, nelze biologická krytí v současné době doporučit pro rutinní využití. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

RŮSTOVÉ FAKTORY V LÉČBĚ DEKUBITŮ 

 
Destičkové růstové faktory 

1. Zvažte použití z destiček odvozeného růstového faktoru v léčbě dekubitů III. a IV. stupně, 

které se špatně hojí. (Síla důkazu = B; síla doporučení = b) 

Další růstové faktory 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání růstových 

faktorů (jiných než z destiček odvozeného růstového faktoru) v léčbě dekubitů, se 

v současné době nedoporučuje jejich rutinní použití. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

BIOFYZIKÁLNÍ METODY V LÉČBĚ DEKUBITŮ 

 
Úvod 

Bylo zkoumáno několik biofyzikálních metod léčby dekubitů. Všechny poskytují určitou formu 

fyzikální energie podporující hojení. Běžné prostředky využívají elektromagnetickou energii (je to 

například elektrická stimulace, elektro-mechanické pole, pulzní radiofrekvenční energie 

a fototerapie), akustickou energii (vysoko a nízko frekvenční ultrazvuk) a mechanickou energii 

(například atmosférická energie [léčba ran podtlakem, sáním, hyperbaroxie a topické podávání 

kyslíku], kinetická energie [perličkové koupele, pulzní laváž, vibrace]. 

Elektrická stimulace 

1. Zvažte použití přímé (kapacitní) elektrické stimulace k podpoře hojení u nehojících se 

dekubitů II. stupně a všech dekubitů III. a IV. stupně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Elektromagnetické prostředky 

1. Zvažte použití pulzního elektromagnetického pole (PEMF) v léčbě nehojících se úporných 

dekubitů II. stupně a všech dekubitů III. a IV. stupně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: Výzkum zahrnutý do tohoto přehledu nepřinesl žádné výsledky, které by 

poukazovaly na vážné nežádoucí účinky elektromagnetické terapie. Výrobci přístrojů 

používaných k elektromagnetické terapii nedoporučují jejich použití u osob se srdečním 
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stimulátorem nebo jinými elektronickými implantáty, těhotných žen a pacientů 

s transplantovanými orgány. Obezřetnost se doporučuje u pacientů s horečkou, aktivním 

krvácením, záchvatovými stavy nebo dehydratací. 26, 27 

Pulzní radiofrekvenční energie (PRFE) 

1. Zvažte použití PRFE v léčbě nehojících se úporných dekubitů II. stupně a u všech dekubitů 

III. a IV. stupně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: Výzkum zahrnutý do tohoto přehledu nepřinesl žádné výsledky, které by 

poukazovaly na vážné nežádoucí účinky elektroterapie. Elektroterapie je kontraindikována 

u osob s elektronickými implantáty (například kardiostimulátorem) a u těhotných žen. 

Elektroterapie je dále kontraindikovaná v lokální aplikaci oblasti očí, varlat a všech 

zhoubných nádorů. Elektroterapie se musí používat obezřetně u pacientů s poruchou 

cirkulace nebo devitalizací tkáně. 28 

Fototerapie: Laserová terapie, infračervené a ultrafialové záření  

Terapie infračerveným zářením 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání infračerveného 

záření v léčbě dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití této metody. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

Laserová terapie 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání laseru v léčbě 

dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití této metody. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = b) 

Ultrafialové světlo 

1. Zvažte krátkodobou aplikaci ultrafialového C světla (UVC) u dekubitů, kde selhávají tradiční 

způsoby léčby. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

2. Zvažte použití ultrafialového světla jako formu adjuvantní terapie ke snížení bakteriální 

zátěže u kriticky kolonizovaných dekubitů III. a IV. stupně, které jsou očištěné a po 

debridementu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

Akustická energie (ultrazvuk) 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání 

bezkontaktního nízkofrekvenčního (40 kHz) ultrazvukového spreje (NC-LFUS) v léčbě 

dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití této metody. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = b) 
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Pozor: bezkontaktní nízkofrekvenční ultrazvukový sprej by se neměl používat v blízkosti 

protéz, elektronických implantátů (srdeční pacemakery), nad bederní oblastí a dělohou 

těhotné ženy, nad oblastí zhoubných nádorů nebo v oblasti obličeje a hlavy. 29 

 

2. Zvažte použití nízkofrekvenčního (22,5; 25 nebo 35 kHz) ultrazvuku jako metodu 

debridementu měkké nekrotické tkáně (ne krusty). (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: Výzkum zahrnutý do tohoto přehledu nepřinesl žádné výsledky, které by 

poukazovaly na vážné nežádoucí účinky ultrazvuku. Používání této metody se nedoporučuje 

nad oblastí s implantovaným materiály nebo přístroji.  

Léčba dekubitů podtlakem (NPWT) 

1. Zvažte NPWT jako počáteční adjuvantní léčbu hlubokých dekubitů III. a IV. stupně. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Pozor: Léčba dekubitů podtlakem se nedoporučuje u nedostatečně vyčištěných, 

nekrotických nebo maligních ran; u ran kde jsou obnažené životně důležité orgány; u ran 

bez exsudátu; nebo u pacientů s neléčenou koagulopatií, osteomyelitidou a lokální nebo 

systémovou infekcí. Metoda by se měla používat obezřetně a provádět zkušenými 

profesionály u pacientů na antikoagulační terapii; v případě aktivního krvácení z rány; nebo 

tam, kde je rána v těsné blízkosti velkých cév. 30 

 

2. Před zahájením NPWT odstraňte z rány nekrotickou tkáň. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a, a) 

 

Léčba rány podtlakem je indikována u ran, kde se nevyskytuje nekrotická tkáň.  

 

3. Při aplikaci a snímání systému NPWT dodržujte pravidla bezpečnosti. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

4. Zhodnoťte stav dekubitu při každém převazu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Optimální frekvence převazů není definována a měla by být založena na potřebách pacienta 

a stavu rány.  

 

5. Pokud se předpokládá bolest, nebo pacient uvádí, že je výkon bolestivý, zvažte: 

 Přiložení nepřilnavého krytí na spodinu rány pod pěnu 

 Snížení podtlaku a/nebo změnu druhu tlaku (kontinuální nebo intermitentní) 

 Použití vlhké gázové výplně rány místo pěny. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Pokud se používá terapie podtlakem v zařízení komunitní péče, edukujte pacienta a jeho 

blízké. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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Hydroterapie: Perličkové koupele a pulzní laváž se sáním nebo bez sání 

Perličková koupel 

1. Perličková koupel by se neměla zvažovat jako rutinní metoda léčby dekubitů z důvodu 

rizika kontaminace a také v souvislosti s rozvojem nových metod hydroterapie.  

 

Pozor: Pacienti s otoky dolních končetin a periferním cévním onemocněním, 31 pacienti se 

sníženou imunitou, ventilovaní letargičtí pacienti a inkontinentní pacienti se nikdy nesmí 

ponořit.  

 

Pulzní laváž se sáním nebo bez sání  

1. Zvažte použití pulzní laváže se sáním pro oplach a debridement rány. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = b) 

Vibrační terapie 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání vibrační 

terapie v léčbě dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití této metody. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

Terapie kyslíkem v léčbě chronických ran 

Hyperbaroxická terapie (HBOT) 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily používání 

hyperbaroxické terapie v léčbě dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití 

této metody. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

Topické podávání kyslíku 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily topické podávání kyslíku 

v léčbě dekubitů, se v současné době nedoporučuje rutinní použití této metody. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

CHIRURGICKÁ LÉČBA DEKUBITŮ 
 

Úvod 

Tato kapitola obsahuje doporučení pro předoperační, intraoperační a pooperační fázi chirurgické 

léčby dekubitů. Nezabývá se operačními technikami, protože rozhodování v této oblasti náleží spíše 

zkušenému chirurgovi, který rozumí specifickým potřebám pacientů vyžadujících chirurgickou léčbu 

dekubitů. 
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Doporučení pro předoperační fázi 

1. Pokud je v dekubitu přítomna pokročilá celulitida nebo je podezření na sepsi, konzultujte 

s chirurgem možnost urgentní drenáže nebo debridementu rány. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Suchou, stabilní nekrózu/escharu, která vykazuje známky infekce, musí posoudit lékař/cévní 

chirurg, který rozhodne o tom, zda je nutné provést urgentní chirurgický debridement. 

Příznaky zánětu jsou tyto: 

 Zarudnutí 

 Zvýšená citlivost 

 Otok 

 Hnisavá sekrece 

 Fluktuace 

 Krepitace 

 Zápach. 

 

2. Podle klinického stavu pacienta a v souladu s cíli péče konzultujte s chirurgem možnost 

ostrého chirurgického debridementu u pacientů s podminovaným dekubitem, 

tunely/sinusy a rozsáhlou nekrotickou tkání, kterou není možné snadno odstranit jinými 

metodami, které by odpovídaly cílům péče. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Podle klinického stavu pacienta a v souladu s cíli péče konzultujte s chirurgem možnost 

operace u pacientů s dekubitem III. nebo IV. stupně, které nereagují na konzervativní 

léčbu, nebo u pacientů, kteří si přejí rychlejší uzavření dekubitu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

3.1.  Zhodnoťte rizika operace pro pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Pokud zvažujete chirurgický zákrok u pacienta v terminálním stavu, ujistěte se o jeho 

preferencích. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

5. Posuďte a optimalizujte faktory, které mohou ovlivnit pooperační hojení a možnost nového 

výskytu dekubitu v delším časovém horizontu před operací. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

5.1. Posuďte a podporujte schopnost pacienta dodržovat pooperační léčebný režim. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

5.2. Posuďte a optimalizujte fyzikální/fyzické faktory, které mohou ovlivnit hojení 

chirurgické rány. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

5.3. Připravte pomůcky a zařízení pro prevenci a léčbu dekubitů. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 
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Optimálně by měl být pacient ošetřován na aktivní antidekubitní matraci již před operací, 

aby se ověřilo, jak bude po operaci tuto matraci nebo lůžko tolerovat (dušnost, pocit 

beztíže). 

 

5.4. Posuďte a optimalizujte psychosociální faktory, které mají často negativní dopad na 

hojení operační rány. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

6. Pokud má pacient obnaženou kostní tkáň, která je na dotek zdrsnělá nebo měkká, nebo se 

dekubitus i přes léčbu nehojí, proveďte vyšetření zaměřené na odhalení možné 

osteomyelitidy. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6.1. Pokud není kost zasažena příliš, proveďte před chirurgickým uzavřením nebo během 

něj resekci infikované kostní tkáně. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Dokud není osteomyelitida zcela pod kontrolou, nelze očekávat trvalé zahojení dekubitu 

nebo úspěch chirurgické léčby. 

Doporučení pro intraoperační fázi 

Během operace jsou pacienti imobilní, uloženi na relativně tvrdý povrch, necítí bolest způsobenou 

tlakem a střižnými silami a nemohou změnit polohu, aby se tlak zmírnil. Tyto faktory zvyšují riziko 

vzniku dekubitu v intraoperační době.  

1. Proveďte odstranění/excizi dekubitu, včetně abnormální kožní tkáně, granulace a 

nekrotické tkáně, sinusů, burzy a zasažené kosti v rozsahu nutném pro chirurgické uzavření 

rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. K dosažení dostatečné životaschopnosti laloku připravte kompozitní lalok. Pokud je to 

možné, vyberte lalok, který nebude narušovat sousedící oblasti kůže, aby se zachovala 

možnost chirurgické léčby i v budoucnu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Použijte co největší lalok a suturu umístěte dále od oblasti, na kterou působí přímý tlak. 

Minimalizujte napětí v incizích při zavírání rány. Berte v úvahu možné funkční ztráty  

a potřebu rehabilitace, zejména u chodících pacientů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

4. Při přesunu pacienta z operačního stolu zajistěte dostatek personálu a pomůcek, aby se 

zabránilo disrupci laloku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Bezprostředně po operaci je nutné nepoužívat takové manuální techniky polohování, při 

kterých dochází k tahu na hýždích a bocích pacienta. Pacienta při přesunu z operačního stolu 

nadzvedněte a položte do lůžka. Netáhněte jej po podložce. 
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Doporučení pro pooperační fázi 

1. Uložte pacienta na aktivní antidekubitní lůžko nebo matraci, která významně posílí 

rozložení tlaku, sníží střižné síly a umožní kontrolu mikroklimatu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

1.1. Neukládejte pacienta po operaci na pasivní matraci, pokud to není klinicky indikováno. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zabraňte tlaku, střižným silám a tření, abyste zachovali cévní zásobení laloku. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a, a) 

 

Názor expertů na používání podložní mísy u pacientů s novým pánevním lalokem se liší. 

Podložní mísy by se měly používat s maximální opatrností, protože vyvíjejí tlak na pánevní 

lalok. 

 

2.1. Než zvednete horní část lůžka, posuďte výhody a rizika s tím spojená. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

Zvýšení horní poloviny lůžka může mít vliv na střižné síly a neočekávaný dopad na hojení 

laloku. Změna polohy se může provádět pouze s plným vědomím souvisejících rizik  

a výhod. 

 

2.2. Při polohování pacienta používejte správné manuální techniky a vhodné pomůcky. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.3. Zvolte pro pacienta vhodný oděv, aby nedošlo k poškození laloku při používání 

skluzné/přesouvací podložky. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Pravidelně kontrolujte drenážní systémy z rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Neprodleně informujte lékaře o těchto známkách selhání laloku: 

 Bledost 

 Mramorování kůže 

 Rozestup/dehiscence rány 

 Zvýšená sekrece z incize 

 Otok 

 Modrofialové zabarvení tkání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

5. Předcházejte rizikům spojeným s imobilitou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

6. Pacienta postupně posazujte podle ordinace lékaře. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

6.1. Při posazování pacienta mimo lůžko je nutné jej umístit na antidekubitní podložku. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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7. Před propuštěním pacienta ověřte, zda pacient zdravým životním stylem a má dostatečnou 

podporu ve svém okolí. (Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

 

8. Před propuštěním z nemocnice proveďte nebo zajistěte edukaci pacienta a osob, které o 

něj pečují, v oblasti prevence dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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SPECIFICKÉ SKUPINY PACIENTŮ 

 

OBÉZNÍ PACIENTI 

 
Úvod 

Následující doporučení zdůrazňují důležité faktory v péči o obézní pacienty a měla by být brána 

v úvahu spolu s doporučeními v hlavní části této příručky. 

Doporučení pro organizaci 

1. Poskytujte bezpečnou, důstojnou péči a zabraňte poraněním pacientů i zdravotnického 

personálu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Maximalizujte bezpečnost na pracovišti tím, že na všech pracovištích zavedete strategie 

péče o obézní pacienty, které zahrnují bezpečné techniky polohování a přesunu pacientů. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Poskytněte antidekubitní matrace a pomůcky, které odpovídají výšce a hmotnosti 

pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Vyšetření/zhodnocení obézního pacienta 

1. Vypočítejte BMI a určete stupeň obezity. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Pravidelně kontrolujte kožní záhyby. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.1. Zajistěte si dostatečnou asistenci/pomoc, abyste mohli prohlédnout všechny kožní 

plochy a záhyby. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Dekubity vznikají nad kostními výčnělky, ale mohou vznikat v důsledku tlaku tkání 

v oblasti hýždí a dalších oblastech s vysokou vrstvou tukové tkáně. 

 

2.2. Rozlišujte dermatitidu spojenou s intertrigem/opruzeninou a dekubity I. a II. stupně. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Zajistěte konzultaci nutričního terapeuta nebo interdisciplinárního týmu pro komplexní 

posouzení nutričního stavu a vytvoření managementu řízení. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení  

= a, a) 

 

Obézní pacienti mohou trpět malnutricí, i když se zdají být dobře živeni. 
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Výběr lůžka 

1. Zajistěte pro pacienta lůžko, které odpovídá jeho velikosti a hmotnosti. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Používejte lůžka, která poskytují dostatečnou podporu s ohledem na hmotnost 

pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Pravidelně kontrolujte, zda není matrace proleželá. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a) 

 

1.3. Zajistěte dostatečnou šířku postele, aby se pacient při otáčení neopíral o postranice. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zvažte použití matrace s posílenou redistribucí tlaku, snížením působení střižných sil  

a kontrolou mikroklimatu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Výběr pomůcek 

1. Používejte křesla a invalidní vozíky, které jsou dostatečně široké vzhledem k objemu pasu 

pacienta a silné, aby udržely hmotnost pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Na sedacích plochách používejte antidekubitní podložky speciálně upravené pro obézní 

pacienty. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Pravidelně kontrolujte, zda není podložka prosezená. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a) 

 

2. Kde je to vhodné, poskytněte chodítka speciálně upravená pro obézní pacienty, hrazdičku  

a další pomůcky, které zvýší mobilitu a soběstačnost pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

Polohování 

1. Zabraňte tlaku na kůži, jehož příčinou jsou trubice, hadičky, katétry a další pomůcky a cizí 

předměty. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Používejte polštář nebo jiné polohovací pomůcky k podepření kožních převisů na břiše 

nebo jiných velkých kožních záhybů, aby se předešlo tlaku kůže na kůži. (Síla důkazu  

= C; síla doporučení = a) 

 

3. Kontrolujte, zda nejsou v lůžku cizí předměty. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 



 

71 
 

Péče o dekubitus 

1. Zajistěte dostatečnou výživu k podpoře hojení dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = 

a, a) 

 

Obézní lidé mohou i přes jejich velikost mít nedostatek živin potřebných k procesu hojení. 

 

2. Pečlivě kontrolujte příznaky infekce a pomalého hojení dekubitu. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

3. Pečlivě kontrolujte stav krytí, zejména u ran s hlubokým dutinami - kavitami. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a, a) 

 

PACIENTI V KRITICKÉM STAVU/KRITICKY NEMOCNÍ PACIENTI 

 
Úvod 

Pacienti v kritickém stavu mají specifické potřeby v oblasti prevence a léčby dekubitů. Těmi se budou 

zabývat následující doporučení. Účelem těchto doporučení není nahradit doporučení uvedená 

v jiných částech příručky, ale doplnit je. 

Antidekubitní matrace a pomůcky 

1. Zhodnoťte potřebu výměny antidekubitní matrace u pacientů s nedostatečným lokálním  

a systémovým okysličením a špatným prokrvením tkání pro lepšení rozložení tlaku, snížení 

střižných sil a kontrolu mikroklimatu. Podle potřeby využijte další vlastnosti matrace jako 

je například asistence při otáčení a poklepávání. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Zhodnoťte potřebu výměny matrace u pacientů, které nemůžete z klinických důvodů 

otáčet/polohovat, včetně pacientů s dočasně zavedeným orofaryngeálním vzduchovodem 

a spinální a hemodynamickou nestabilitou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Polohování 

Rozsáhlé doporučení k polohování obsahuje kapitola Polohování a časná mobilizace pacientů. 

1. Plán polohování je nutné zahájit co nejdříve po příjmu pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

1.1. Přehodnoťte plán polohování podle posouzení stavu pacienta a jeho reakce na 

polohování. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Zvažte pomalé, postupné otáčení, které poskytne dostatek času na stabilizaci 

hemodynamického stavu a O2 saturace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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Jen málo pacientů je příliš nestabilních na to, aby byli otáčeni/polohováni. Pokud je to 

možné, mají se otáčet pomaleji a postupně, v malých úsecích, což poskytne dostatek času na 

stabilizaci životních funkcí. 32, 33 

 

3. U pacientů, kteří netolerují dobře časté velké změny polohy, zkuste častější, ale mírnější 

polohování, abyste umožnili alespoň částečné prokrvení tkání. 

 

Pozor: malé změny polohy nenahrazují potřebu lepší antidekubitní matrace nebo otáčení 

(velké změny polohy), pokud je to možné. 

 

4. Obnovte pravidelné polohování, jakmile se stav pacienta stabilizuje. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Každých osm hodin by se mělo vyzkoušet, zda pacient toleruje větší změnu polohy a je 

možno zahájit častější polohování. 

 

5. K odlehčení pat použijte pěnovou podložku, kterou umístíte pod lýtka po celé jejich délce. 

(Síla důkazu = B; síla doporučení = a) 

 

Tlak je možné zmírnit podložením lýtek a odlehčením pat pěnovou podložkou nebo použitím 

pěnových podložek, které drží paty ve vzduchu (plovoucí paty). U pacientů, kteří jsou 

v bdělém stavu a spolupracují, je možné na krátkou dobu podložit lýtka polštářem s patami 

ve vzduchu. Je nutné zabránit působení tlaku na Achillovu šlachu a udržovat kolena v mírné 

flexi, aby nedošlo k utlačení popliteálních cév.  

Poloha na břiše/pronační poloha 

1. U kriticky nemocných pacientů, kteří jsou polohováni na břicho, kontrolujte při každém 

otočení, zda nemají na obličeji známky dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Při každém otočení pacienta zhodnoťte další části těla, kde je při poloze na břiše riziko 

vzniku dekubitů (oblast prsou, kolena, prsty na nohou, penis, klíční kosti, hřeben kosti 

kyčelní, stydké kosti). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Odlehčete predilekční místa na obličeji a těle u pacienta, který je v poloze na břiše. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Laterální náklon 

Pacienti, kteří jsou příliš nestabilní, aby byli pravidelně polohování standardní metodou, mohou 

tolerovat laterální náklon, který také poskytuje příležitost připravit tělo na pohyby ze strany na 

stranu. Laterální náklon není vhodný u pacientů s nestabilními zlomeninami páteře.  

1. Omezte na minimum působení střižných sil při použití polohy matrace v laterálním 

náklonu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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2. Zajistěte pacienta polstrovanými podložkami (dodávané výrobcem), aby se zabránilo 

působení střižných sil v oblasti sakra u pacientů, kteří nemají dekubitus. Pacient by měl být 

správně napolohován uprostřed matrace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození kůže působením střižných sil. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Riziko poranění kůže existuje vždy, když se používá laterální náklon. 

 

4. I když používáte funkci laterálního náklonu, pokračujte v polohování pacienta. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a) 

 

Laterální náklon nenahrazuje potřebu polohování pacienta. 

 

5. Přehodnoťte potřebu laterálního náklonu při prvních známkách poranění kůže. Pokud je to 

indikováno a v souladu s léčbou, použijte matraci s lepším rozložením tlaku, snížením 

střižných sil a kontrolou mikroklimatu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Laterální náklon u pacientů s dekubity 

1. Ukládejte pacienta co nejčastěji na část těla, kde není dekubitus. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

2. Zvažte alternativní metody rozložení tlaku (nebo nepoužívejte lůžka s možností laterálního 

náklonu) u pacientů s dekubity na hýždích nebo v křížové oblasti. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

3. Při každém převazu prohlédněte dekubitus a okolní tkáně, zda nevykazují známky 

střižného poranění. Takové poranění se může projevovat jako zhoršení okrajů dekubitu, 

podminování, nebo zánět kůže v okolí dekubitu, případně samotného dekubitu. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Výživa 

1. Vzhledem k nedostatku důkazů, které by podpořily nebo vyvrátily provádění dalších 

specifických nutričních opatření u pacientů v intenzivní péči, se takové intervence v této 

populaci pacientů nedoporučují. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

GERIATRIČTÍ PACIENTI (SENIOŘI) 

 
Úvod 

Doporučení v kapitole Specifické skupiny pacientů: geriatričtí pacienti doplňují, ale nenahrazují 

obecná doporučení popsaná v příručce. 
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Posouzení a plánování péče 

1. Když provádíte komplexní vyšetření a vytváříte plán prevence a léčby dekubitů, berte 

v úvahu kognitivní stav pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Vybírejte vhodnou škálu hodnocení bolesti s ohledem na kognitivní schopnosti 

pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Dekubity musí být správně odlišené od jiných poranění kůže, zejména od s inkontinencí 

spojené dermatitidy a pergamenové kůže. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Kapitoly Klasifikace dekubitů a Posouzení dekubitů a sledování procesu hojení obsahují 

doporučení pro diferenciální diagnostiku a klasifikace dekubitů.  

 

3. Formulujte cíle léčby, které jsou v souladu s hodnotami a cíli pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

1.1. Při formulaci cílů péče zapojte i rodinu či zákonného zástupce pacienta a ověřte, zda 

jim rozumí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Cíle péče by se měly stanovit ve spolupráci s pacientem a jeho blízkými a měly by 

odpovídat hodnotám pacienta a cílům péče, zejména na konci života.  

 

4. Poučte pacienta a jeho blízké o změnách kůže ve stáří a na konci života. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

Péče o křehkou pokožku ve stáří 

1. Chraňte kůži starého člověka před poraněním v důsledku tlaku a střižných sil. (Síla důkazu  

= C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Abyste zabránili vzniku dekubitu, používejte ochranné bariérové prostředky, které ochrání 

kůži před působením nadměrné vlhkosti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Pro prevenci a léčbu dekubitů zvolte atraumatické krytí rány, které sníží riziko dalšího 

poranění křehké kůže. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pokud adhezivní vrstva terapeutického krytí přilne ke kůži větší silou než kožní buňky 

navzájem, existuje riziko, že se při odstraňování krytí odloučí vrstvy epidermis, nebo se 

odloučí epidermální vrstva od dermis.  

 

4. Navrhněte a realizujte individuální plán péče o pacienta s inkontinencí. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 
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Polohování 

Kapitola Polohování a časná mobilizace pacientů obsahuje doporučení k polohování, která jsou 

vhodná i pro geriatrické pacienty. 

1. Pravidelně polohujte geriatrické pacienty, kteří se nemohou polohovat sami (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Při rozhodování o možnostech polohování v prevenci dekubitů berte v úvahu stav pacienta 

a typ antidekubitní matrace, na které leží. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Buďte opatrní při výběru polohy a technik, které používáte při polohování geriatrického 

pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

4. Měňte často polohu hlavy pacientů, kteří jsou tlumení, ventilovaní nebo imobilní. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků 

1. Geriatrické pacienty, kteří používají zdravotnické prostředky a pomůcky, považujte za 

rizikového pro vznik dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Zajistěte, aby měly pomůcky správnou velikost pro pacienta a byly správně umístěné, aby 

nepůsobily nadměrný tlak. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Zvažte používání profylaktického krytí k prevenci dekubitů souvisejících s používanou 

pomůckou. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

PACIENTI NA OPERAČNÍM SÁLE 

 
Úvod 

Během operace jsou pacienti imobilní, uloženi na relativně tvrdý povrch, necítí bolest způsobenou 

tlakem a střižnými silami a nemohou změnit polohu, aby se tlak zmírnil. 

Doporučení 

1. Berte v úvahu další rizikové faktory specifické pro pacienta, který bude operován: 

 Dobu, po kterou byl pacient imobilní před operací 

 Dobu trvání operace 

 Zvyšující se epizody hypotenze během operace 

 Sníženou tělesnou teplotu v průběhu operace 

 Sníženou pohyblivost první den po operaci. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a, a) 
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2. Použijte aktivní antidekubitní podložku nebo podložku upravující tlak na operačním 

stole pro všechny pacienty, u kterých je riziko vzniku dekubitů. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = b) 

 

Další doporučení, která se týkají aktivních antidekubitních pomůcek, včetně jejich údržby, 

jsou uvedena v kapitole Antidekubitní matrace a podložky. 

 

3. Polohujte pacienta tak, aby se snížilo riziko vzniku dekubitů v průběhu operace. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.1.  Používejte antidekubitní pomůcky (například podložku pod obličej) k odlehčení 

predilekčních míst na obličeji a těle u pacientů kteří leží na břiše. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

3.2.  Neukládejte pacienta přímo na zdravotnickou pomůcku, pokud to není nezbytně 

nutné. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Kapitola Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním zdravotnických prostředků 

obsahuje další doporučení pro snížení rizika vzniku dekubitů spojených se 

zdravotnickými prostředky. 

 

4. Zajistěte, aby paty volně nespočívaly nad operačním stolem. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

Ideálně by paty měly být prosty veškerého působení tlaku – tomuto stavu se někdy říká 

„plovoucí“ paty.  

 

4.1. Používejte takové pomůcky, které úplně zvednou paty nad povrch a zbaví je tlaku tím, 

že rozloží tíhu nohy v oblasti lýtka bez působení tlaku na Achillovu šlachu. (Síla důkazu 

= B; síla doporučení = a, a)  

 

V průběhu operace by se u imobilizovaných pacientů měly používat pomůcky k odlehčení 

pat.  

 

5.1. Při odlehčení pat uložte kolena do mírné flexe (flekční polohy). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Mírně pokrčená kolena zabrání stlačení popliteální žíly a sníží riziko vzniku hluboké žilní 

trombózy v průběhu operace. 

 

6. Zvažte použití antidekubitní matrace před a po operaci. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a, a) 

 

6.1.  Před a po operaci uložte pacienta na aktivní antidekubitní matraci. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a)  
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6.2. Do dokumentace zaznamenejte polohu pacienta v průběhu operace a části těla, na 

které působil zvýšený tlak. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

6.3. Před operací a po operaci uložte pacienta do jiné polohy, než ve které byl uložen 

v průběhu operace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

PACIENTI V PALIATIVNÍ PÉČI 

 
Úvod 
 

Je důležité uplatňovat preventivní a léčebná opatření v souladu s přáním pacienta a s ohledem na 

jeho celkový zdravotní stav. Cílem paliativní péče o rány je pohodlí pacienta a omezení negativního 

dopadu rány na kvalitu života pacienta i s vědomím skutečnosti, že se dekubitus zcela nezahojí. 34 

 

Posouzení stavu pacienta a rizika vzniku dekubitů 
 

1. Proveďte komplexní posouzení stavu pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1.  Zvažte použití škály podle Marie Curie Centre Hunters Hill, která je určena pro dospělé 

pacienty v paliativní péči. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 

 

Škála Marie Curie Center Hunters Hill Risk Assessment Tool byla vytvořena speciálně pro 

pacienty v paliativní péči.  

Rozložení tlaku 

1. Polohujte a otáčejte pacienta v pravidelných intervalech, v souladu s přáním pacienta, 

zajištěním pohodlí a tím, jak pacient polohování snáší.  

 

Kapitola Polohování a časná mobilizace pacientů obsahuje obecná doporučení pro 

polohování, která je možné aplikovat i u pacientů v paliativní péči. 

 

1.1. Pacientům, kteří při pohybu pociťují silné bolesti, podejte 20 až 30 minut před 

polohováním léky proti bolesti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Vysvětlete pacientovi důvod pro polohování a při otáčení berte v úvahu přání pacienta, 

podle toho, jakou polohu preferuje. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.3. Zvažte výměnu antidekubitní matrace či podložky za účelem lepšího rozložení tlaku  

a většího pohodlí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 
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1.4. Snažte se polohovat pacienty v paliativní péči alespoň každé 4 hodiny, pokud leží na 

antidekubitní matraci (viskoelastické), nebo každé 2 hodiny, pokud leží na běžné 

matraci. (Síla důkazu= B; síla doporučení = a) 

 

Viz kapitola Antidekubitní matrace a podložky, která obsahuje více důkazů  

o antidekubitních matracích a jejich použití v prevenci a léčbě dekubitů. 

 

1.5.  Dokumentujte otáčení a polohování, stejně jako faktory, které ovlivňují tato 

rozhodnutí (například přání či zdravotní potřeby a požadavky). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

Výživa a hydratace 

1. Usilujte o udržení adekvátního stavu výživy a hydratace v souladu se stavem a přáními 

pacienta. Adekvátní nutriční podpora je často nedosažitelná, jestliže je pacient neschopen 

jíst nebo jídlo odmítá v souvislosti s některými stavy onemocnění. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

2. Jestliže je cílem hojení dekubitu, nabídněte pacientovi proteinové nutriční doplňky. (Síla 

důkazu = C, síla doporučení = a, a) 
 

Více informací o výživě potřebné k podpoře hojení naleznete v kapitole Výživa v prevenci a léčbě dekubitů. 

Péče o dekubitus 

Pacient v paliativní péči, jehož tělesné systémy postupně přestávají fungovat, často nemá fyziologické 

zdroje nutné pro úplné zahojení dekubitu. Cílem péče může v takovém případě být udržení nebo 

zlepšení stavu dekubitu, nikoli jeho zahojení.35 

 

1. Usilujte o udržení adekvátního stavu výživy a hydratace v souladu s hodnotami a cíli 

pacienta. Berte také v úvahu to, co se dozvíte od blízkých osob pacienta. (Síla důkazu = C, 

síla doporučení = a, a) 

 

1.1.  Zhodnoťte dopad dekubitu na kvalitu života pacienta a jeho blízkých. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

  

1.1 Stanovte za cíl zlepšení kvality života, i když se nepředpokládá zahojení dekubitu nebo 

k tomu léčba nevede. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2 Posouzení stavu pacienta proveďte na začátku léčby a poté při každé změně stavu, 

abyste mohli přehodnotit plán péče. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Posuďte stav dekubitu na začátku a poté při každém převazu, nejméně však jednou týdně 

(dokud pacient bezprostředně neumírá) a vše dokumentujte. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

Kapitola Posouzení dekubitu a sledování procesu hojení obsahuje obecná doporučení 

k posouzení dekubitů.  
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2.1 Kontrolujte dekubitus, abyste zajistili pacientovi pohodlí, snížili bolest v ráně, léčili 

symptomy, které negativně ovlivňují kvalitu života pacienta, jako je zápach a sekrece 

z rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Sledujte zápach z rány. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.1  Zamezte zápachu pravidelným čistěním rány, posouzením a léčbou infekce  

a odstraněním neživé tkáně. Postupujte v souladu s přáním pacienta a cíli péče. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.2  Zvažte aplikaci topického metronidazolu k účinné léčbě zápachu, jehož původem jsou 

anaerobní bakterie a protozoální infekce. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.3  Zvažte aplikaci aktivního uhlí nebo krytí s aktivním uhlím. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

3.4 Zvažte použití pohlcovače pachu nebo pokojových deodorantů (například aktivní uhlí, 

kočkolit, ocet, vanilka, kávová zrna, aromatické svíčky a směsi). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

4. Pečujte o dekubitus a okolí rány pravidelně v souladu s přáním pacienta. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a) 

Posouzení a léčba bolesti (zdrojů) 

1. Nepodceňujte léčbu bolesti u pacienta v paliativní péči. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a, a) 

 

Kapitola Posouzení a léčba bolesti obsahuje doporučení k léčbě bolesti související 

s dekubitem. 

 

2.  Zvolte krytí rány, které vyžaduje méně časté výměny a nebude pravděpodobně působit 

bolesti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

Posouzení podpůrné sítě pacienta 

1. Posuzujte psychosociální pomoc na začátku péče a v pravidelných intervalech 

(psychosociální konzultace, posouzení sociálním pracovníkem, atd.) 

2. Posuzujte prostředí na začátku péče a v pravidelných intervalech (ventilace, elektronické 

vzduchové filtry atd.). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Edukujte pacienta a jeho blízké o změnách na kůži, ke kterým dochází na konci života. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 
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4. Ověřte si, že členové rodiny, kteří o pacienta pečují, rozumí cílům a plánu péče. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

PEDIATRIČTÍ PACIENTI  

 
Úvod 

Doporučení v dalších kapitolách příručky jsou obecně vhodná pro prevenci a léčbu dekubitů  

u dětských pacientů. Pro děti je důležitá zejména kapitola Dekubity vzniklé v souvislosti s používáním 

zdravotnických prostředků. Výjimkou je kapitola Výživa v prevenci a léčbě dekubitů, která obsahuje 

doporučení pro nutriční příjem u dospělých pacientů podle výsledků výzkumu prováděného na 

dospělé populaci.  

Posouzení rizika vzniku dekubitů 

1. Proveďte posouzení rizika vzniku dekubitů, které odpovídá věku dítěte a bere v úvahu 

faktory specifické pro děti a novorozence: 

 Úroveň aktivity a mobility 

 Body mass index a/nebo porodní hmotnost 

 Zralost kožní tkáně 

 Správnou teplotu a vlhkost prostředí 

 Nutriční ukazatele 

 Prokrvení a okysličení tkání  

 Přítomnost externích pomůcek 

 Délku hospitalizace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Děti se zdravotnickými prostředky a pomůckami považujte za rizikové pro vznik 

dekubitu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Zvažte používání spolehlivé a validní škály k hodnocení rizika vzniku dekubitů u dětí, aby 

bylo posouzení strukturované. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Posouzení a sledování stavu kůže 

1. Zapojte rodinu nebo právní zástupce, kteří se podílejí na péči o dítě, do stanovování cílů 

péče. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. Kontrolujte kůži nejméně jednou denně a po výkonech. Které mohly vést ke změnám 

v souvislosti s tlakem, třením, střižnými silami, vlhkem. Vše dokumentujte. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

2.1.  Kontrolujte kůži v týlní oblasti u novorozenců a pediatrických pacientů. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a, a) 

 



 

81 
 

2.2.  Kontrolujte kůži pod zdravotnickým prostředkem/pomůckou a v jeho blízkosti alespoň 

dvakrát denně pro přítomnost známek působení tlaku. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a, a) 

Výživa 

Doporučení v kapitole Výživa v prevenci a léčbě dekubitů byla sepsána na základě výsledků výzkumu 

na dospělé populaci a nejsou obecně vhodná pro děti. 

1. Proveďte posouzení nutričního stavu s ohledem na věková specifika novorozenců a dětí. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Pravidelně posuzujte nutriční požadavky kriticky nemocných novorozenců a dětí, kteří 

mají dekubitus nebo je u nich riziko vzniku dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení  

= a, a) 

 

Pediatr, nutriční terapeut nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník by měl provést 

odpovídající posouzení nutričního stavu, aby se identifikovaly potřeby výživy 

novorozenců a dětí s dekubitem nebo rizikem vzniku dekubitů. 

 

2. Vytvořte individualizovaný plán výživy pro novorozence a děti s dekubitem nebo rizikem 

vzniku dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Zajistěte, aby byli všichni novorozenci a děti dostatečně hydratováni. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

4. Při nedostatečném příjmu ústy zvažte odpovídající nutriční doplňky pro novorozence a děti 

s rizikem vzniku dekubitů a malnutrice. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

5. Při nedostatečném příjmu ústy zvažte odpovídající nutriční doplňky pro novorozence a děti 

s dekubitem a s rizikem malnutrice. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Při nedostatečném příjmu ústy, zvažte podávání enterální nebo parenterální výživy  

u novorozenců a dětí s rizikem vzniku dekubitů nebo již vzniklým dekubitem a s rizikem 

malnutrice. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Pediatr, nutriční terapeut se specializací na dětskou výživu nebo jiný kvalifikovaný 

zdravotnický pracovník by se měl podílet na vytvoření individualizovaného nutričního plánu  

a poradit pečujícím jak podpořit nutriční příjem dítěte. 36 

Výběr antidekubitní pomůcek 

1. Pro děti s vysokým rizikem vzniku dekubitu zvolte věkově odpovídající aktivní 

antidekubitní matraci. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  
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Účinnost a bezpečnost používání antidekubitních matrací vyvinutých pro dospělé pacienty 

v prevenci dekubitů nebyla u dětské populace dosud dostatečně prozkoumána. Při výběru 

antidekubitních pomůcek pro děti berte v úvahu zejména predilekční místa, která jsou 

nejvíce ohrožená. 

 

1.1. Pro prevenci vzniku dekubitů v okcipitální oblasti zvolte pro předčasně narozené 

a malé děti aktivní antidekubitní matraci. (Síla důkazu = C, síla doporučení = a) 

 

2. Když pokládáte dítě na matraci s malým únikem vzduchu nebo alternujícím tlakem, ujistěte 

se, že hmotnost, výška a věk dítěte odpovídají doporučením výrobce. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

Toto doporučení se zakládá na názoru expertů. Postupujte podle doporučení výrobce matrací 

s malým únikem vzduchu, která se týkají hmotnosti pacienta. 

Polohování 

Kapitola Polohování a časná mobilizace pacientů obsahuje obecná doporučení pro frekvenci  

a principy polohování v prevenci a léčbě dekubitů. K těmto se přidávají následující doporučení pro 

péči o dětské pacienty. 

1. Ujistěte se, že paty spočívají volně nad matrací. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Pravidelně měňte polohu hlavy novorozenců a kojenců, kteří jsou tlumení a ventilovaní. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

OSOBY S PORANĚNÍM MÍCHY 

 
Úvod 

Doporučení obsažená v dalších kapitolách příručky jsou vhodná i pro pacienty s poraněním míchy. 

Tato kapitola zahrnuje doporučení specificky určená osobám s poraněním míchy.  

Prevence dekubitů v akutní fázi péče 

1. Ve spolupráci s kvalifikovaným odborníkem přeložte pacienta co nejdříve po přijetí do 

zdravotnického zařízení ze spinální desky na lůžko. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  

 

2. Ve spolupráci s kvalifikovaným odborníkem vyměňte co nejdříve vyprošťovací krční límec za 

rigidní krční límec, který se používá v intenzivní péči. (Síla důkazu = C; síla doporučení = b) 
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Antidekubitní sedáky 

Kapitola Antidekubitní matrace a podložky obsahuje doporučení pro používání antidekubitních 

matrací a sedáků k prevenci a podpoře léčby dekubitů. Většina doporučení je vhodná i pro pacienty 

s poraněním míchy. Následující doporučení jsou specifická pro pacienty s poraněním míchy.  

1. Individualizujte výběr a periodické přehodnocení sedáku a dalších pomůcek pro udržení 

polohy a rozložení tlaku s ohledem na: 

 Velikost a konfiguraci těla 

 Vliv polohy těla a deformity na rozložení tlaku 

 Pohyblivost a potřeby související s životním stylem pacienta. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

2. Vyberte takový antidekubitní sedák, který: 

 Poskytuje oporu, rovnoměrné rozložení tlaku, zanoření nebo odlehčení 

 Podporuje správné postavení a stabilitu těla 

 Umožňuje výměnu vzduchu a minimalizuje přehřívání a zvýšenou vlhkost v oblasti 

hýždí 

 Má elastický povlak, který volně přilne k povrchu sedáku a přizpůsobí se tvaru těla. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Zkontrolujte další sedáky, které pacient používá, a omezte riziko poškození kůže. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Další doporučení k používání antidekubitních pomůcek pro pacienty s dekubitem. 

1. Posazujte pacienta s dekubitem na sedák, který poskytuje oporu, rovnoměrné rozložení 

tlaku, zanoření nebo odlehčení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2. U pacientů s dekubity používejte uvážlivě sedáky s alternujícím tlakem. Zvažte přínos 

odlehčení proti možnosti působení střižných sil v závislosti na konstrukci a způsobu 

používání sedáku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Polohování a mobilita pacienta 

Kapitola Polohování a časná mobilizace pacientů obsahuje doporučení k polohování v prevenci  

i v léčbě dekubitů. Většina doporučení je vhodná i pro pacienty s poraněním míchy. Následující 

doporučení jsou specifická pro pacienty s poraněním míchy.  

1. Udržujte správnou polohu a postavení těla. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Poskytněte dostatečný náklon opěradla, abyste zabránili klouzání směrem dopředu 

v invalidním vozíku nebo křesle, a upravte opěrky nohou a rukou, aby byla udržena 

správná poloha a rozložení působení tlaku. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.2. Nezvedejte opěrku na nohy, pokud má pacient zkrácené svaly na zadní straně stehna 

(hamstringové svaly). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a)  
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Při zkrácených hamstringových svalech a zvýšené opěrce na nohy bude pánev  

v předsazení, což způsobí větší tlak na kostrč a křížovou kost.  

 

2. Používejte variabilní polohy sezení (náklon v prostoru, sklopení dozadu, stání)  

u manuálních vozíků a vozíků s pohonem k rozložení zátěže a odlehčení povrchu sedáku. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2.1. Nakloňte vozík, než jej sklopíte dozadu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Povzbuzujte pacienta, aby při pobytu v lůžku a na vozíku měnil pravidelně polohu. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.1. Poskytněte odpovídající kompenzační pomůcky k podpoře mobility v lůžku a na vozíku. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

4. Vytvořte plán zmírnění tlaku s frekvencí a délkou trvání změn polohy. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

4.1. Naučte pacienty provádět vhodné pohyby a manévry, které zmírní tlak. (Síla důkazu = 

C; síla doporučení = a) 

 

4.2.  Zjistěte účinné metody zmírnění tlaku a učte pacienty, jak je provádět podle jejich 

schopností. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Další doporučení pro polohování pacientů s dekubitem 

1. Porovnejte rizika a výhody sezení pacienta podepřeného v lůžku s vlivem této polohy na 

fyzický a emocionální stav pacienta. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Umožněte období klidu na lůžku k podpoře hojení dekubitů na sedacích kostech  

a křížové oblasti. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

Ideálně by se měly dekubity v oblasti sedacích kostí hojit v prostředí bez působení tlaku  

a další mechanické zátěže. 

 

1.2. Ve spolupráci s příslušným odborníkem vytvořte plán postupného posazování podle 

tolerance pacienta a stavu dekubitu (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

  

2. Neposazujte pacienta s dekubitem nad sedacími kostmi do zcela vzpřímené polohy  

(v křesle ani v lůžku). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Na sedací oblast působí u sedícího pacienta výrazný tlak. 

Elektrická stimulace v prevenci dekubitů 

Objevují se důkazy, že elektrická stimulace (ES) navozuje intermitentní tetanové svalové kontrakce  

a snižuje riziko vzniku dekubitů na rizikových částech těla, zejména u osob s poraněním míchy. 



 

85 
 

1. Zvažte použití elektrické stimulace predilekčních míst u pacientů s poraněním míchy. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = b) 

Edukace a zapojení pacienta do péče 

Kromě doporučení v tomto odstavci přináší další doporučení pro pacienty s poraněním míchy 

kapitola Pacienti a jejich pečovatelé. 

1. U pacientů s poraněním míchy podporujte schopnost sebepéče. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a)  

 

2. Zajistěte pacientům s poraněním míchy a jejich pečujícím osobám systematickou  

a kontinuální edukaci o prevenci a léčbě dekubitů s ohledem na jejich vzdělání. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a, a) 
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ZAVÁDĚNÍ/IMPLEMENTACE SMĚRNICE DO PRAXE 

 

PROCESY/POSTUPY USNADŇUJÍCÍ IMPLEMENTACI,  
PŘEKÁŽKY A STRATEGIE 

 
Úvod 
 

Doporučení v této kapitole obsahují činnosti, které je možné realizovat na úrovni organizace nebo 

zdravotnických profesionálů za účelem zavedení a dodržování směrnic, které vyznačují optimální 

strategie k prevenci a léčbě dekubitů. 

 

Doporučení 
 

1. Než budete zavádět preventivní opatření do praxe, zhodnoťte překážky a možnosti 

realizace směrnice na profesní a organizační úrovni. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.1. Pravidelně posuzujte znalosti a postoje zdravotnických pracovníků s použitím validních 

nástrojů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Kapitola Zavádění směrnice: Vzdělávání zdravotnických pracovníků obsahuje podrobné 

doporučení pro vzdělávání a trénink. 

 

1.2. Na úrovni organizace prověřte dostupnost a kvalitu antidekubitních pomůcek  

a standardy používání zdravotnických prostředků v prevenci a léčbě dekubitů. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.3. Na úrovni organizace zjistěte, jaká je dostupnost antidekubitních matrací a vytvořte 

protokol pro jejich objednávání, které zajistí včasný přístup k pomůckám pacientům  

s rizikem vzniku dekubitů nebo s dekubity. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.4. Na úrovni organizace připravte přehled zdravotnických prostředků a vyberte ty, které 

mohou způsobit nejméně škody v souvislosti s tlakem nebo střižnými silami. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.5. Zamyslete se nad personálním zajištěním organizace (počet hodin ošetřovatelské péče, 

kvalifikace pracovníků) a soudržnost personálu. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2. Provádějte pravidelné hodnocení výsledků prevence a léčby dekubitů a poskytněte 

zpětnou vazbu těm, kterých se to týká (zainteresovaným osobám). (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 
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2.1. K monitorování výsledků programu prevence a léčby dekubitů používejte odpovídající 

indikátory kvality. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Kapitola Indikátory kvality obsahuje seznam indikátorů kvality, které se mohou při auditu 

organizace používat. 

 

2.2. V rámci programu prevence a léčby dekubitů pravidelně sledujte počet dekubitů, které 

vznikly ve vašem zařízení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.3. Zaveďte elektronický systém hlášení a sledování výskytu dekubitů. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

2.4. Pravidelně informujte personál, pacienty a jejich pečující o výskytu dekubitů v zařízení. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3. Vytvořte strukturovaný, specifický, mnohostranný – multilaterální přístup k překonání 

bariér a posílení možností zavedení směrnice do praxe. (Síla důkazu = B; síla 

doporučení = a, a) 

 

3.1. Zvažte optimalizaci pracovních procesů na úrovni zdravotnických pracovníků 

prostřednictvím: 

 Přizpůsobení vzdělávání zaměstnanců 

 Programu pravidelného vyhlašování nejlepších pracovníků v péči o rány 

 Programů zlepšování kvality péče řízených sestrami  

 Podnětů k prevenci dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.2. Zvažte optimalizaci pracovních procesů na úrovni organizace prostřednictvím:  

 Informačních kampaní 

 Standardizované dokumentace 

 Standardizace programů polohování (při kterých budou uspokojeny 

potřeby pacienta) 

 Multidisciplinárních schůzek 

 Konzultací u lůžka pacientů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

Podpora ze strany organizace je v prevenci dekubitů klíčová.  

 

4. Zvažte vytvoření algoritmu, který pomůže klinickým pracovníkům zvolit odpovídající 

strategie péče a pomůcky pro léčbu dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
Doporučení 

1. Pravidelně posuzujte znalosti a postoje zdravotnických pracovníků. Používejte k tomu 

spolehlivé a validní nástroje odpovídající typu zdravotnického zařízení. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

2. Vytvořte standard pro edukaci v prevenci a léčbě dekubitů. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 

 

3. Pravidelně provádějte edukaci prevence a léčby dekubitů založenou na důkazech. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

3.1. Před a po ukončení vzdělávacího programu zhodnoťte výsledky vzdělávání. (Síla důkazu 

= C; síla doporučení = a) 

 

4. Přizpůsobte vzdělávání v prevenci a léčbě dekubitů potřebám zdravotnického týmu  

i organizace. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

5. Při edukaci o prevenci a léčbě dekubitů využijte interaktivní a inovativní metody učení. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6. Zvažte zahrnutí následujících součástí do programu edukace o prevenci a léčbě dekubitů: 

 Etiologie a rizikové faktory pro vznik dekubitů 

 Klasifikace dekubitů 

 Diferenciální diagnóza 

 Posouzení rizika vzniku dekubitů 

 Posouzení stavu kůže 

 Dokumentace posouzení rizika a preventivního plánu péče 

 Výběr a použití antidekubitních matrací a podložek 

 Polohování včetně manuálních technik a použití pomůcek 

 Výživa 

 Důležitost interdisciplinárního přístupu 

 Edukace pacienta a laických pečujících. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Vzdělávání musí být založené na aktuálních doporučeních, která vychází z výsledků 

výzkumu.  

 

6.1.  Učte zdravotnické pracovníky jak provádět přesné a spolehlivé posouzení rizika vzniku 

dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

6.2. Učte zdravotnické pracovníky používat NPUA/EPUAP systém klasifikace dekubitů. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a, a)  
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6.3. Učte zdravotnické pracovníky rozlišovat dekubity od jiných typů ran. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

PACIENTI A JEJICH PEČOVATELÉ  

 
Úvod 

Na webových stránkách této příručky (http://www. internationalguideline.com) je k dispozici 

zjednodušená verze této kapitoly napsaná v jednoduché angličtině, kterou lze použít jako zdroj pro 

vzdělávání pacientů. 

Doporučení pro osoby s dekubity nebo vysokým rizikem vzniku dekubitů 

1. Snažte se získat informace o dekubitech a jejich prevenci jako součásti každodenní péče. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

1.1. Požadujte informace o prevenci a léčbě dekubitů od zdravotnického týmu, který se  

o vás stará. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.2. Čtěte tištěné a používejte internetové zdroje, které zvýší vaše znalosti o dekubitech a 

jejich prevenci. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

1.3. Používejte internetové zdroje doporučené zdravotnickými profesionály, které vám 

poskytnou aktuální informace o dekubitech a jejich prevenci. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a)  

 

2. Spolupracujte s členy zdravotnického týmu na vytvoření vašeho individuálního plánu 

prevence a léčby dekubitů. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

2.1. Snažte se získat informace o prevenci a léčbě dekubitů včetně informací o polohování 

v lůžku a v křesle, antidekubitních matracích a podložkách, aktivitě a výživě. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

2.2. Spolupracujte s členy zdravotnického týmu na zavedení plánu rozložení tlaku včetně 

frekvence a délce trvání odlehčení tlaku použitím metod, které jste schopni provádět. 

(Síla důkazu = C; síla doporučení = a, a) 

 

Provádějte vhodné cviky, při kterých se budete nadzvedávat z podložky, a další pohyby, 

které sníží tlak na kůži.  

 

2.3. Používejte různé polohy manuálního nebo elektrického vozíku (náklon v prostoru, 

sklopení dozadu, stání) k rozložení tlaku a odlehčení. (Síla důkazu = C; síla doporučení = 

a, a) 
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2.4. Používejte matraci a sedák, které odpovídají typu zařízení, kde je vám poskytována 

peče. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

2.5. Zkontrolujte funkčnost matrace a/nebo sedáku každý den. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

2.6.  Berte v úvahu váš celkový zdravotní stav a to jak k němu přispívá prevence a léčba 

dekubitů (například aktivita a pohyb, výživa, další nemoci nebo úrazy, které působí na 

váš zdravotní stav – životní podmínky). (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3. Identifikujte obavy, které máte v souvislosti s dekubitem. (Síla důkazu = C; síla doporučení 

= a, a) 

 

3.1.  Zahrňte všechny aspekty problému (tělesný, psychický, sociální a spirituální) i to, jak 

spolu souvisí. (Síla důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.2. Zjistěte, zda máte mezery ve vědomostech nebo schopnosti řešit vaše problémy. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

 

3.3. Mobilizujte zdroje (zdravotnické pracovníky, rodinu, podpůrné skupiny, zdroje 

v komunitě), které vám mohou pomoci zvládat problémy spojené s dekubitem. (Síla 

důkazu = C; síla doporučení = a) 

Doplňující doporučení pro osoby s poraněním míchy 

1. Postarejte se o to, abyste měli informace o prevenci dekubitů a sebepéči. (Síla důkazu = C; 

síla doporučení = a, a) 

 

2. Využijte možnosti e-learningu pro získávání znalostí o dekubitech. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a) 

 

3. Získejte vědomosti o rizikových faktorech a prevenci dekubitů; o tom, jak upravit domácí 

prostředí pro poskytování péče; jak získat přístup ke zdravotní péči. (Síla důkazu = C; síla 

doporučení = a, a) 
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INDIKÁTORY KVALITY PRO SMĚRNICI 

 
Úvod 

Indikátory kvality uvedené v této kapitole mají pomoci zdravotnickým organizacím zavádět  

a monitorovat strategie doporučené v této směrnici. Indikátory kvality byly vytvořené, aby odrážely 

doporučení a nejlepší aktuální metody uvedené ve směrnici. Návod na audity pro zlepšování kvality 

poskytuje publikace Doporučení pro klinickou praxi. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1. Zařízení má vypracovanou 
směrnici na prevenci  
a léčbu dekubitů, která 
odráží aktuální doporučení 
uvedená v této příručce. 

1.2. Zdravotničtí pracovníci jsou 
pravidelně proškoleni 
v prevenci a léčbě dekubitů. 

1.3. Aktuální informace  
o prevenci a léčbě dekubitů 
jsou dostupné pacientům a 
jejich pečujícím v jejich 
jazyce. 

1.4. Standard pro prevenci  
a léčbu dekubitů zahrnuje 
poskytování, přidělování  
a používání antidekubitních 
matrací a dalších pomůcek. 

Strukturální indikátory Procesní indikátory Indikátory výsledku 

2.1. U každého pacienta je 
provedeno posouzení rizika 
vzniku dekubitů do osmi 
hodin po přijetí (tj. při 
prvním kontaktu se 
zdravotnickým pracovníkem 
nebo první návštěvě 
v komunitní péči). Posouzení 
je zaznamenáno ve 
zdravotnické dokumentaci. 

2.2. U každého pacienta bylo 
provedeno komplexní 
posouzení stavu kůže do 
osmi hodin po přijetí (tj. při 
prvním kontaktu se 
zdravotnickým pracovníkem 
nebo první návštěvě 
v komunitní péči). Posouzení 
je zaznamenáno ve 
zdravotnické dokumentaci 

2.3. Pro každého pacienta 
s rizikem vzniku dekubitů 
nebo s již vzniklým 
dekubitem je v dokumentaci  
i v praxi zavedený 
preventivní plán péče. 

2.4. U pacientů s dekubitem je 
zdokumentováno posouzení 
stavu a nálezy. 

2.5. Dekubity se posuzují  
a dokumentují nejméně 
jednou týdně. 

2.6. U každého pacienta 
s dekubitem je založený 
individuální plán péče i s cíli. 

2.7. U každého pacienta 
s dekubitem je 
zdokumentováno posouzení 
bolesti,  
a pokud je to nutné, i plán 
léčby bolesti. 

2.8. Každý pacient se 
zvýšeným rizikem vzniku 
dekubitů (a jeho pečující) 
obdrží informace o 
prevenci  
a léčbě dekubitů. 

3.1. Procento pacientů 
s dekubitem k určitému 
datu (prevalence v čase). 

3.2. Procento pacientů, kteří 
neměli dekubitus při příjmu 
a vytvořil se u nich 
dekubitus v průběhu pobytu 
v zařízení (počet dekubitů 
získaných v zařízení). 
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“These evidence-based guidelines were developed by the National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and Pan Pacific Pressure Injury Alliance 

(PPPIA) without corporate support or influence. Nothing in this guideline is intended as an 

endorsement by the NPUAP, EPUAP or PPPIA of any organization, business or product.  

 

A copy of this guideline is being provided as a public service by ________________________, which 

was not involved in the publication's development and in no way influenced its contents.” 

 

Toto doporučení založené na důkazech bylo vytvořeno NPUAP, EPUAP a PPIA bez firemní podpory 

nebo vlivu. Nic v tomto doporučení není určeno jako podpora NPUAP, EPUAP a PPIA jakéhokoliv 

organizaci, obchodu nebo produktu.  
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