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Európska spoločnosť manažmentu rán 



Zakladateľ ICC -  profesor Hugo Partsch z Viedenskej univerzity  
Od roku 2011 je v ICC zastúpená aj SR: Ambrozy  Ewald, MD 
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Medzinárodný klub kompresie  
 



SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  PRE  
  OŠETROVANIE OTVORENÝCH RÁN  

Motto : Hippokrates povedal    
„Hojenie je otázkou času, ale je  tiež niekedy vecou možností...“ 
 

Sme občianske združenie 
Náš cieľ:  
 

• CHRANIŤ ŽIVOT   
• ZNÍŽIŤ POČET AMPUTÁCIÍ NA MINIMUM 
• ZASTAVIŤ TVORBU CHR  
• LIEČIŤ, OŠETROVAŤ RANY BEZ  BOLESTI 
• VYLIEČIŤ ICH  DO ZAHOJENIA  
• PRINAVRÁTIŤ ZDRAVIE 
• PLNIŤ VYTÝČENÝ CIEĽ 
 



 

 ZAVIESŤ ODBOR MANAŽMENT RÁN  
 

Manažment rán = 
Komplexná starostlivosť na báze multidisciplinárnej spolupráce   
- prevencia vzniku chronických otvorených rán 
- podchytávať rany v zárodku ich vzniku 
- liečba chronických rán 
- ošetrovanie chronických rán 
- zacelenie chronickej rany 
- celková rekonvalescencia pacienta 
- rehabilitácia 
- kompletné vyliečenie chronickej rany 
  - prevencia opätovného vzniku chronickej rany 
www.ssoor.sk 
 

http://www.ssoor.sk/


Sme presvedčení, že je možné: 

• znížiť vznik a výskyt dekubitov 
• úspešne zasiahnuť v pravý čas  
• predísť mnohým amputáciám na dolných končatinách  
• predísť mnohým úmrtiam 
• zmeniť život postihnutého na kvalitný až plnohodnotný 
 

•  Je dôležité, aby to pochopili:  
 zodpovedné lekárske a  ošetrovateľské  tímy a mali záujem          
    daný stav zmeniť a podniknúť správne kroky 
 sami postihnutí 
 ich príbuzní a blízki 
 všetci tí, ktorí sa o chorého starajú 
 v neposlednom rade tí kompetentní, ktorí sú zo zákona     
    povinní starať sa o zdravie svojich obyvateľov 
 
  
 



Psychológ  

Sociálny pracovník 

Fyzioterapeut  

  

  

  

  

   

  

Psychológ  

  

Sociálny pracovník 

Psychológ  

Cievny chirurg 

Angiológ  

Dietológ  

Dermatológ  

Diabetológ   

Všeobecný lekár 

Chirurg  



„Žiadny lekár nepozná lepší 
liek na unavené telo a 
strápenú dušu, ako je nádej.“ 
(Stefan  Zweig)  



Dôležitosť včasného podchytenia otvorenej rany a 
voľby účinnej metódy ošetrovania s využitím 
vlhkej terapie nám môže v častých prípadoch 
priniesť kladný výsledok. 

Fotografická prezentácia 
podchytených rán  

„CHCEME DOSIAHNUŤ, ABY CHRONICKÉ 
 RANY DO ROKU 2050 NEBOLI.“  
(SSOOR) 
 



10.09.2011 04.10.2012 



DEKUBIT ??? 

 ...tento stav sme                  
nestačili doliečiť... 

Apríl 2010 

Apríl 2011 



Apríl 

Jún 



November 2010 

Január 2011 

Diabetická 
noha 



 
 
 
 
 
 
 

Máj 2009 

Február 2010 



Júl 2010 

Apríl 2010 



Prípad, ktorý sme riešili cez MZ SR 
je stále v štádiu liečby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V SR chýba odbor podiatria či špecializovaná medicínska 
pedikúra, ktorá je 

v prezentovaných prípadoch akútna.  



 
 
 
 
 
 

Onkologické ústavy 

Centrá kardiovaskulárnych chorôb 

Diabetologické centrá 

Kliniky všetkých odborov 

CENTRUM PRE LIEČBU CHRONICKÝCH RÁN  
??? 

Máme zriadené: 



Aby sa mohol naplniť  program SSOOR je 
žiaduce najmä: 
 

• Vytvoriť  odbor starostlivosti o rany na  
   univerzitách 
• Zriadiť ošetrovne rán a mobilné ošetrovne  
• Prispôsobiť domáce prostredie k ošetrovaniu 
• Začať edukáciu v domácom prostredí už od  
  detstva 
• Zabrániť šíreniu infekcie bezpečnou 
  likvidáciou septického materiálu 
• Prispieť k celkovému ozdraveniu populácie  
  a životného prostredia 
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