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„Ľudia umierajú zbytočne pre 
novovzniknuté rany, ktorým sa 
dá predchádzať.  Posledné 
chvíle ich života sú utrpením v 
bolestiach prechádzajúcich do 
otravy krvi, vnútorného 
rozvratu organizmu, ktorému sa 
ťažko dá zabrániť.  

 
Mlčanie o probléme a o množstve 

preležanín je sebecké“ 
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 právo na život, zdravie, na 
integritu kože 

 postihnuté milióny ľudí na 
celom svete 

 neefektívne náklady v 
zdravotníctve 

 vážne etické dôsledky 
 právnické otázniky pre 

odborníkov 
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 celosvetový prieskum- 95% 
dekubitov nemusí byť 

 
 Nežiadúce javy 
  
 ohrozenie bezpečnosti 

pacienta 
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 stratégie zamerané na 
prevenciu 

 
 rovnaký a univerzálny 

prístup k technickým a 
ľudským zdrojom  
 

 garancia kvalitných,  
vedecky podložených 
kritérií 
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 základné aj ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov použitím 
interdisciplinárneho a 
jednotného prístupu 
 

 výskum, rozvoj a inovácia 
pre pokrok vo vzdelávaní v 
starostlivosti o ľudí s týmito 
problémami 
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 špecializované kliniky 

starostlivosti o rany s 
interdisciplinárnym 
prístupom a dostupnosťou 
odborných konzultantov 
 

 posilniť manažment sestier v 
starostlivosti o ľudí s 
dekubitmi  



 Dekubity ako porucha v systéme starostlivosti 

  
Vysoká početnosť dekubitov -

 zlyhanie v systéme 
zdravotnej starostlivosti  

 
Presvedčenie jednotlivcov 

o potrebe prevencie nestačí 
  
Potrebné je čeliť vzniku 

dekubitov na celonárodnej 
úrovni v multidisciplinárnych 
tímoch 



 
 Dekubity ako tabu v SR 

 
 

 
V SR dekubity neboli sledované  
Laická verejnosť ich považovala 

za symptóm zhoršeného 
stavu zdravia pacienta 

V roku 2010 medializácia 
a diskusia 

Dekubity neboli zaznamenávané 
v zdravotnej dokumentácii 



 
 

 Prevencia pred vznikom preležanín - univerzálne 
ľudské  právo  

 
 
Od januára 2012 sú dekubity 

dôsledne zaznamenávané 
v nemocniciach 

Dekubity sú indikátorom kvality 
nemocníc 

Pre prevenciu i liečbu máme 
metodické usmernenia 
ministerstva zdravotníctva. 

Prevencia dekubitov v SR nie je 
na uspokojivej úrovni. 



Prekážky v prevencii pred vznikom preležanín 

presvedčenie a priorita, frustrácia 
zdravotníkov 

nedostatok personálu 
v zdravotníctve, v DSS 

nedodržiavanie person. normat.  
nedostatok polohovateľných postelí 
nedostatok antidekubitálnych 

matracov 
nedodržiavanie polohovania 

pacientov, nedostatok 
vedomostí 

nedodržiavanie dostatočnej hygieny, 
výživy, dehydratácia 



 
Prevencia pred vznikom preležanín-univerzálne 

ľudské  právo  
 

Prevencia  
informovanosť  
edukácia verejnosti - komunít 

prostredníctvom médií, 
sociálnych sietí, internetu, 
cirkvi 

Terapia 
zahájiť včasnú liečbu rany, 

podchytiť ranu v zárodku jej 
vzniku 

dobrou starostlivosťou a liečbou 
dekubitov  predísť možnej 
sepse a následnej smrti 



Vzdelávanie a zodpovednosť zdravotníkov 

 

o školiace stanice prevencie 
na zdravotníckych školách, 
zdravotníckych univerzitách 
a fakultách 

o samostatný certifikačný 
študijný program prevencia a 
liečba rán s certifikátom  

o zodpovednosti za liečbu 
a prevenciu 
v multidisciplinárnom tíme, 
lekár, sestra, asistent, 
sanitár 



Kde je presvedčenie, tam je aj vôľa 
multidisciplinárny tím 
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