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Ústav ošetrovateľstva



Vznik dekubitov
- predstavuje mieru kvality opatrovateľskej 

starostlivosti, sú často predmetom konfliktov a súdnych 
sporov,

- medzi známe príčiny vzniku patrí zanedbanie 
starostlivosti ošetrujúcich, nedostatkom alebo 
nevedomosťou,

- podľa svetových prieskumov 95 percent preležanín 
nemusí vzniknúť v prípade správnej prevencie,

- zabrániť vzniku preležanín je jedna z hlavných úloh 
opatrovateľky/ľa. 



Predilekčné miesta



Lokalizácia dekubitov je závislá na polohe pacienta



Medzinárodný systém klasifikácie dekubitov
(EPUAP – Európsky národný výbor pre dekubity) 

 Dekubit I. stupňa - začervenanie kože/ 
neblednúce prekrvenie,

 dekubit II. stupňa – čiastočná strata kožného 
krytu,

 dekubit III. stupňa – úplná strata kožného krytu,

 dekubit IV. stupňa – úplná strata kože a 
podkožia, 

 neklasifikovateľný stupeň  - neznáma hĺbka –
hĺbku rany a stupeň dekubitu nie je možné určiť, 
kým sa neodstráni povlak alebo nekroza, ktorá 
pokrýva spodinu rany.  



I. štádium II. štádium

III. štádium IV. štádium V. štádium



- na to, aby sa výskyt dekubitov u 
pacientov/klientov minimalizoval, je 
dôležitá správna prevencia

- prevencia nie je o len o financiách, je to 
aj o postoji a disciplíne,

- preventívne opatrenia sú zodpovedné 
za pokles výskytu dekubitov v 
zariadeniach dlhodobej starostlivosti zo 
41% na 4,2% .

Prevencia
antidekubitárny režim



POSTOJ, OCHOTA a ZÁUJEM

Snaživý jednotlivec v jednej službe je málo.
Bez jednotného kolektívneho postoja celého personálu zariadenia k 
prevencii vzniku dekubitov sa nič nezmení a dekubity budú pribúdať.

 Ukrývanie sa za kolektívnu zodpovednosť , 
obviňovanie režimu, podčiarkovanie hodnoty 
platu pracovníka.

Nevedomosť nás neospravedlňuje, 
neposkytnutie dostupnej prevencie takisto.



Prevencia

Hygiena

Výživa

Posúdenie rizikových faktorov 
- posúdenie aktivity/mobility a 

stavu kože

Antidekubitové
pomôcky

Polohovanie 
pacienta

Terapia

Postoj, záujem a 
ochota zo strany 

personálu



Polohovanie pacienta

• dodržiavanie intervalov medzi 
zmenami polôh, 

• zostavenie denného plánu 
polohovania ( časový úsek pre každú 
polohu tela pre deň a noc) = 
polohovacie hodiny,

• správne polohovanie (predchádzať 
chybám pri polohovaní).

Najlacnejšou, bezplatnou 
časťou prevencie je uvedomiť 
si, že kompetenciu polohovať 
pacienta má každý jeden z nás.





Antidekubitové pomôcky 

Na trhu zdravotníckych pomôcok sú k dispozícii špeciálne matrace, 
podložky, „high-tech“ postele a vankúše. Pomôcky upravujú 
pôsobenie tlaku na kožu a podkožné tkanivá, keďže neprimeraný tlak  
poškodzuje mikrocirkuláciu a napomáha vzniku dekubitov.



kvalitné matrace alebo typ postele dokáže 
predlžiť interval medzi zmenami polohy, a tak 
znižuje fyzickú náročnosť práce pre ošetrujúci 

personál alebo rodinu 



Použitie niektorých pomôcok nesie so sebou 
isté nevýhody

nafukovacie matrace – problém s únikom 
vzduchu a následná potreba dofukovania

gélové a vodou plnené matrace nie sú 
výhodné z hľadiska ich vyššej hmotnosti a 

vodou plnené je potrebné vyhrievať

penové podložky a krúžky - cenovo priaznivé, no nie 
dostatočne účinné. Aktuálne sa zastáva názor, že 
kruhové podložky pôsobia ako faktor zhoršujúci 

ischémiu v oblasti dekubitu a týka sa to predovšetkým 
oblasti päty



Hygiena

Nevhodné prostriedky: 



Vhodné prostriedky: 

• hygiena by sa mala vykonávať vlažnou vodou
• začervenané miesta nemasírujeme



• Hydratácia

• Prívod proteínov potravou 

• Prívod minerálov a vitamínov

Výživa



Faktory podieľajúce sa na 
príjme potravy u seniora zo 
strany ošetrovateľa: 
- pacienta motivovať k príjmu stravy

(odôvodniť prečo je potrebný 
dostatočný príjem stravy)

- trpezlivosť pri kŕmení 

- zhovievavosť – snažiť sa pacientovi 
vyhovieť pri výbere stravy (hľadať 
riešenie)

- postoj.



Ďakujem za pozornosť


