
Informace  
z Fakultní nemocnice Plzeň 

 
Fakultní nemocnice Plzeň se připojila k výzvě EPUAP a podporuje den „STOP dekubitům “.  

Téma není  pro nás nové, pouze navazuje na dlouholeté aktivity, které jsou směřované 

k prevenci dekubitů a péči o rány. 

 

Výskyt dekubitů sledujeme v prevalenčním šetření čtvrtletně od roku 1994, v letošním roce 

jsme provedli již 73. šetření. 

 

Výskyt dekubitů se pohybuje dlouhodobě od 2,4 % do 4,6 % v závislosti na skladbě pacientů. 

  

Počet rizikových pacientů podle modifikované škály Nortonové se dlouhodobě pohybuje       

od  12 % do 17 %.  

 

Počet pacientů, kteří jsou přijati do nemocnice s dekubity, se od roku 2009 pohybuje od 25 % 

do 58 % 

 

Jsme zapojeni do národního sběru dat o dekubitech, viz www.nrc.cz. 
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http://www.nrc.cz/
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Pořádáme pravidelně vzdělávací akce: 

 

• Sympozium o dekubitech 2 x ročně 

• Certifikovaný kurz, kde získávají sestry vyšší kompetence v oblasti 
prevence 

• a léčby dekubitů a chronických ran 2x ročně 

• Konference ve spolupráci s profesní organizací Českou asociací sester 
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Sestry publikují v odborných časopisech – Florence, 
Diagnóza, Hojení ran, Sestra. 
 
Management nemocnice věnuje nemalé částky na 
prevenci dekubitů do vybavení lůžkových stanic – ATD 
matrace, zvedací zařízení, pomůcky, krycí materiály. 
  

Nadále budeme v našich aktivitách pokračovat a 
zaměříme se více na laickou veřejnost v boji proti 
dekubitům.   
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V letošním roce poprvé uspořádáme 21. listopadu setkání 

s novináři k problematice dekubitů a ve spolupráci se studenty 

zdravotnické školy bude laické veřejnosti provedena ukázka 

péče o rizikové pacienty.  

 

Veřejnost bude také informována o významu nutrice  v prevenci 

dekubitů a hojení ran . 

 

V pravidelném vystoupení naší nutriční terapeutky v místním 

rozhlase. 

 

 

Ing. , Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči , masinovaa@fnplzen.cz 
Mgr. Nina Müllerová , vedoucí centra řízení kvality, mullerova@fnplzen.cz   
  
 


