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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé hojení ran.

Od prvního ročníku konference RanDe uplyne letos již 10 let. Z pohledu celé společ-
nosti to není dlouhá doba, v životě jednotlivce ale může jedno desetiletí znamenat vý-
znamnou část života. Dovolte nám proto krátce se zamyslet nad tím, jakým vývojem za
tu dobu prošla léčba ran i my sami, tedy poskytovatelé péče.

Konference Rány a defekty se konala poprvé 7. září 2007 v Hotelu Atom v Ostravě.
I když tehdy podzimní počasí nebylo „randění“ příliš nakloněno, jednodenního setkání
se zúčastnilo více než 150 nadšenců z řad všeobecných sester i lékařů. Neformální se-
tkání známých a přátel bývají příjemná nejen z hlediska odborného, ale i lidského. Nad
lůžkem pacienta s nehojící se ránou se často střídá celá řada odborníků. Našim cílem
proto bylo dostat k jednomu stolu ambulantní, nemocniční i komunitní všeobecné ses -
try, chirurgy, internisty, rehabilitační pracovníky, mikrobiology, protetiky, praktické lé-
kaře i výrobce a distributory krycích materiálů a technologií, bez kterých by léčba ran
zcela jistě nebyla jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současné medicíny. Zdali
se nám toho podařilo dosáhnout, musíte po deseti letech posoudit sami.

Deset let se podepsalo jak na našich tvářích, tak i na konferenci jako takové. Nejen s ohledem na zvyšující se počet účastníků
a přednášejících se RanDe prodloužilo na dva dny a místem jeho konání se stal Hotel Vitality ve Vendryni. Díky úzké spolupráci
s Evropskou asociací pro léčbu ran (EWMA) se tato společnost stala jedním z odborných garantů a podílí se i na vědeckém
 programu kongresu. Tradiční mediální partnery Nakladatelství GEUM a týdeník Medical Tribune doplnil webový portál
 www.hojeniran.cz. I po deseti letech zůstává nejvýznamnějším posláním konference vzájemná spolupráce – mezi jednotlivými
profesemi i odbornostmi, mezi zástupci akutní a následné péče, mezi nemocniční a ambulantní sférou, mezi poskytovateli i plátci.

Kromě plodné mezioborové a meziprofesní spolupráce se na správném chodu systému péče o pacienty s nehojící se ránou nemalou
mírou podílí i osobní nasazení každého z nás. Motto letošní konference proto zní:

„Nehojící se rány – výzva pro jednotlivce i zdravotní systém“.

Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezi-
oborové a meziprofesní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí nemoci u pacientů, nad
kterými mnozí zlámali hůl.

Sami dobře víme, že péče o nemocné je náročný a vyčerpávající proces, který každého z nás stojí spoustu energie. Někdy se tak
dostáváme až na samotný pokraj našich sil. Pokud se vám v prostředí příjemného hotelového komplexu s možností relaxace těla
i ducha podaří nalézt ztracenou rovnováhu a doplnit si odborné poznatky i životní energii, budeme vědět, že vaše účast na setkání
nebyla zbytečná.

Těšíme se na společné setkání s Vámi na této prestižní akci, kterou pořádá společnost Salvatella s.r.o. spolu s webovým portálem
www.hojeniran.cz, za odborné garance České společnosti pro léčbu rány a Evropské asociace pro léčbu ran. Jménem organizačního
výboru bych na tomto místě rád poděkoval Nakladatelství GEUM, které se ujalo role vydavatele Sborníku abstrakt přednášek.
Můj dík patří také všem partnerům a sponzorům, kteří se rozhodli konferenci podpořit.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
prezident kongresu RanDe 2017

Úvod
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Program konference RANDE 2017
Hotel Vitality, Vendryně u Třince
1.–2. června 2017

čtvrtek 1. června 2017
Sportovní hala
9.00 Slavnostní zahájení

J. Stryja (prezident kongresu RanDe 2017)
A. Pokorná (ÚZIS ČR a LF MU Brno)
K. Vízner (ředitel Nakladatelství GEUM, s.r.o.)

9.15 Ulcerace na bérci. Poziční dokumenty EWMA
(předsedající: A. Pospíšilová, A. Pokorná)
P1 A. Pokorná

Nový poziční dokument EWMA – Management péče o pacienty 
s bércovou ulcerací

P2 A. Pospíšilová
Méně obvyklá etiologie bércových vředů a jiných chronických 
ran

P3 J. Černohorská
Kombinace pěnové skleroterapie, vlhké terapie a správné 
komprese – cesta k vyléčení nehojících se ran žilní etiologie

P4 R. Procházková
Edukace pacienta s bércovým vředem žilní etiologie

P5 R. Kubok
Bércové vředy, chirurgické řešení, autotransplantace kůže

10.30 Zevní kompresivní terapie
(předsedající: V. Slonková, L. Krupová)
P6 V. Slonková

Nové trendy v kompresivní terapii venózních bércových ulcerací
P7 A. Pospíšilová, J. Chladilová

Hodnocení komfortu různých variant kompresivní terapie 
u pacientů s bércovým vředem žilní příčiny

P8 L. Nájemníková, M. Koutná
Systém kompresivní terapie v ambulanci hojení ran

P9 M. Koutná, L. Nájemníková
Kompresivní terapie dolních končetin a informovanost pacientů

P10 L. Krupová, A. Pokorná
Organizace lymfologické péče o pacienty s bércovými ulceracemi
ve FN Ostrava

11.30 Syndrom diabetické nohy
(předsedající: A. Jirkovská, P. Krawczyk)
P11 M. Koliba

Screening diabetické nohy
P12 A. Jirkovská

Podiatrický pacient – spíše na internu nebo na chirurgii?
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P13 V. Fejfarová, J. Pavlů, R. Bém, V. Wosková, M. Dubský, A. Němcová,
A. Jirkovská, M. Křížová, J. Niklová
Problematika castování (tvorby speciálních kontaktních fixací) 
u syndromu diabetické nohy

P14 P. Krawczyk, J. Jakub
Aplikace ortoticko-protetických pomůcek v praxi

P15 G. Seidlová
Specifika péče o pacienta s ulcerací při diagnóze Charcot-Marie-Tooth

13.30 Poziční dokumenty EWMA. Terapie ran kontrolovaným podtlakem
(předsedající: Ľ. Púdelka, M. Krejčí)
P16 J. Stryja

Nový poziční dokument EWMA: Podtlaková terapie ran – přehled, výzvy a perspektivy
P17 M. Krejčí, R. Staffa, P. Gladiš

Léčba infekce v třísle po protetické rekonstrukci v aorto-femorální oblasti pomocí podtlakové terapie – 
úspěšnost a limity léčby

P18 A. Geršlová, A. Peštál
Pleurostomie – možnosti ošetřování

P19 H. Poláková
Podtlaková terapie – součást komplexního přístupu v hojení ran

14.20 Nehojící se rány v ekonomických souvislostech
(předsedající: J. Stryja, L. Šeflová)
P20 J. Řepišťák, J. Stryja

Platná metodika předepisování materiálů k převazům ran a nehojících se ulcerací
P21 J. Kaufmanová

Zdravotnické prostředky určené k hojení ran v ekonomických souvislostech
P22 J. Stryja

Ekonomika léčby nehojících se ran z pohledu plátce
P23 A. Pokorná

Nehojící se rány a jejich léčba v datových zdrojích Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
P24 L. Šeflová, D. Bawadekjiová, M. Konečný, J. Bezděková

Nekrotizující pankreatitida s dekubitem
P25 S. Saibertová, A. Pokorná

Hodnocení senzitivity a specificity škál pro identifikaci rizika vzniku dekubitů u pacientů v intenzivní péči

15.45 Domácí péče
(předsedající: H. Pekárková, M. Koutná)
P26 H. Pekárková, A. Turková, H. Vránová

Není péče jako péče od A do Z I
A. Turková
Není péče jako péče od A do Z II

P27 K. Palinčáková, P. Bukovjanová
Selfmanagement pacientů s nehojící se ránou v domácím prostředí

P28 M. Koutná
Kde začínají a končí možnosti sestry „specialistky“ v hojení ran

P29 Ľ. Púdelka
Bolest v ambulancích nehojících se ran

16.45 Varia – kazuistiky
(předsedající: M. Wald, J. Kubalák)
P30 M. Wald, T. Wald

Proteolytické enzymy v hygieně kůže, sliznic a chronické rány
P31 R. Kubok, J. Kletenský

Alopecie, expandér 200 ml
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P32 I. Míčková
Zkušenosti s krytím Hydrofiber při léčbě chronických ran v OLÚ Moravský Beroun

P33 J. Kubalák
Naše zkušenosti s kolagenovým krytím v léčbě stagnujících ran

P34 M. Kubicová
Akutní těžká nekrotizující pankreatitida s orgánových selháním

P35 J. Krpatová, G. Seidlová, V. Wertzová, V. Adámková
Dívejme se na ránu a naslouchejme pacientovi

pátek 2. června 2017
Sportovní hala

8.30 Následná péče v systému péče o pacienty s nehojící se ránou – sympozium pod patronací Nemocnice Český Těšín
P36 A. Ručková

Riziko nekomplexní péče u pacienta s chronickou ránou
P37 M. Folwarczny

Role geriatra v léčbě chronických ran
P38 L. Ćmielová

Vybrané aspekty depresivní poruchy v léčbě pacienta s chronickou ránou
P39 A. Heckel

Spasticita geriatrických pacientů – rizikový faktor dekubitů
P40 R. Rzymanová

Sister Mary Joseph nodule – kazuistika sesterské odvahy
P41 A. Hrkalová

Úskalí respektování přání pacienta v léčbě chronické rány

9.45 Varia – netradiční možnosti léčby nehojících se ran
(předsedající: D. Diamantová, R. Litvik)
P42 B. Kubešová

Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v praxi
P43 L. Kubíček, R. Staffa

Systémová enzymoterapie jako podpůrná léčba ischemických defektů dolních končetin
P44 R. Litvik

Problematika hyperplastických jizev pohledem dermatologa
P45 Ž. Tomanová

Kazuistiky pacientů s bércovým vředem
P46 R. Vrátná, S. Unucková

Využití hydrogelu s alginátem u popálených pacientů
M. Oberreiter
Jak se ošetřují a jak se hojí válečná poranění?

11.15 Ischemická rána, ranná infekce
(předsedající: B. Fabián, J. Stryja)
P47 B. Fabián

Ischemické defekty horních končetin u pacientů s AV shunty v chronickém hemodialyzačním programu
P48 J. Bulejčík

Chirurgické revaskularizační možnosti u pacientů s kritickou končetinovou ischemií
P49 M. Kamarád

Principy endovaskulární terapie u pacientů s chronickou kritickou končetinovou ischemií
P50 O. Malý, M. Široká, I. Brožková, M. Pejchalová, M. Vydržalová

Mikrobiální profil chronických ran – výsledky vlastního výzkumu
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P51 B. Lipový, J. Holoubek, M. Knoz, M. Hanslianová, I. Suchánek
Lokální antimikrobiální strategie u pacientů s kritickým termickým traumatem

P52 J. Stryja
Infekce v místě chirurgického výkonu

P53 A. Lautnerová, E. Chmelařová
Úloha ATB terapie v léčbě chronických defektů

P54 D. Diamantová
Hidradenitis suppurativa

P55 M. Moravanská, M. Bojdová
Plienková dermatitída u detí na oddelení OAIM – liečba, prevencia

E-posterová sekce (lobby bar hotelu Vitality)
E1 P. Lexová, D. Vrána, M. Matzenauer, K. Cwiertka

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickou ránou – přehled a kazuistika

Workshopy
čtvrtek 1. června 2017

10.15–11.15 (konferenční sál)
Workshop: Foam Lite – novinka v sortimentu pěnových krytí ConvaTec

11.15–12.15 (konferenční sál)
Workshop pod patronací hlavní sestry ČR: Komplexní přístup k prevenci a terapii poškození kůže a tkání 
(praktické uplatnění SSKIN strategie) – Mölnlycke, Nutricia, Vitapur

13.00–14.00 (salonek)
Workshop: BSN – Kompresivní terapie – vhodná volba a možnosti aplikace materiálů

14.00–15.00 (konferenční sál)
Workshop

15.00–16.00 (konferenční sál)
Workshop: Aspironix – Od vlhkého hojení k podtlakové terapii

16.00–17.00 (konferenční sál)
Workshop: Glenmark Pharmaceuticals Distribution – Využití ionizovaného stříbra v péči o chronickou ránu

pátek 2. června 2017

9.00–10.00 (konferenční sál)
Workshop: Schülke – Výhody moderního antiseptika v léčbě akutních i chronických ran

10.00–11.00 (konferenční sál)
Workshop: Standardy a způsoby využití bovinních destičkových faktorů. Mýty a fakta. Future Medicine

11.00–12.00 (konferenční sál)
Workshop: Glenmark Pharmaceuticals Distribution – Využití ionizovaného stříbra v péči o chronickou ránu

Mediální partneři:
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Nový poziční dokument EWMA –
Management péče o pacienty
s bércovou ulcerací
Andrea Pokorná
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno

Úvod
Péče o pacienty s bércovou ulcerací se různí s ohledem na po-
skytovatele zdravotních služeb, jejich zkušenosti a přesvědčení
nejen v Evropě, ale i jiných zemích. Dostupná mezinárodní i lo-
kální doporučení se mnohdy liší a preferují odlišné diagnos-
ticko-terapeutické postupy. To byl také důvod, proč se v roce
2017 Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound
Management Association – EWMA) rozhodla iniciovat tvorbu
nového pozičního dokumentu.

Metodika
Poziční dokument vznikal na základě rešerše a hodnocení do-
poručení z osmi klinických doporučených postupů (KDP) pu-
blikovaných od roku 2010 a jejich analýzy. Mezi významné eva-
luované dokumenty a společnosti patřily:
– Americká „Association for the Advancement of Wound

Care“ s dokumentem publikovaným v roce 2005 a revido-
vaným v roce 2010;

– „Scottish Intercollegiate Guidelines Network“ (SIGN) ze
Skotska;

– „Dutch College of General Practitioners“ (Nizozemí) s do-
kumentem z roku 2010;

– „Wound Management and Wound Care Society Professional
Association” z USA s dokumentem revidovaným v roce
2011;

– „European Dermatology Forum“ sdružující evropské orga-
nizace, které publikovalo doporučení v roce 2014;

– „The Society for Vascular Surgery and the American Venous
Forum“ a dokument publikovaný v roce 2014 ve spolupráci
odborníků z USA a Evropy;

– „European Society for Vascular Surgery“ 2015 Europe

Závěr
Nový poziční dokument k managementu pacientů s bércovou
ulcerací je zaměřen na následující klíčové oblasti: hodnocení
a diferenciální diagnostika, léčebné postupy: kompresivní te-
rapie, terapeutické krytí, invazivní léčba; monitorování vý-
sledků péče, struktura procesů péče, kompetence v péči a se-
kundární prevence. Hlavním cílem pozičního dokumentu je
stanovit pravidla účelné a nákladově efektivní a kvalitní péče
o pacienty s bércovou ulcerací.

Méně obvyklá etiologie bércových
vředů a jiných chronických ran

Alena Pospíšilová
Dermatovenerologické oddělení, FN Brno

Mezi méně obvykle se vyskytující chronické rány se řadí takové
rány, které se odlišují od nejčastěji diagnostikovaných ran z nej-
různějších důvodů – podstatně nižší incidencí/prevalencí, lo-
kalizací, morfologií, event. dalšími známkami. Často se vysky-
tují v souvislosti s různými komorbiditami, mnohdy bývají
považovány za rány nejasné etiologie. Představují však vý-
znamnou kategorii onemocnění, vyžadující rozsáhlou diferen-
ciální rozvahu. Jejich diagnostika v časných stadiích vývoje
však mnohdy nebývá snadná, což může vést k rychle se rozví-
jejícímu destruktivnímu procesu. Predilekční lokalizací bývají
velmi často dolní končetiny, i když chronické rány se mohou
manifestovat v jakékoliv jiné lokalizaci.

Zaměříme-li se na příčiny těchto chronických ran, pak je lze
rozdělit na rány vzniklé na podkladě neuropatie, hematologic-
kých onemocnění, infekční etiologie, nádorové příčiny, rány
podmíněné geneticky, fyzikálními faktory, rány související
s metabolickým onemocněním, na imunologické bázi, polé-
kové etiologie, inflamační a atypické vaskulární.

Atypické vaskulární ulcerace
a) Venózní etiologie – do této skupiny se řadí laterární ulcerace

bérce, dále ulcerace, které jsou součástí některých syndromů
– např. Klippel Trenauny, Parkers-Weber syndrom, Kline-
felterův syndrom.

b) Vaskulární a mikrocirkulační ulcerace zahrnují např. ulcus
hypertonicum Martorell, ulcerace v terminálním projevu
Raynaudova fenoménu.

Ulcerace zánětlivé/inflamační
S těmito ulceracemi se setkáváme u pyoderma gangraenosum,
u lichen planus ulcerosum, u ulcerózní formy sarkoidózy, u vas-
kulitid, které představují rozsáhlou skupinu.

Hematologická onemocnění a poruchy koagulace
Do kategorie hematologických onemocnění, která mohou být
spojena se vznikem ulcerací, i když se vzácnějším výskytem,
patří leukémie, různé druhy anémií, dále choroby s koagulač-
ními poruchami.

Neuropatická onemocnění 
K neuropatickým onemocněním, u kterých se mohou tvořit ul-
cerace, patří např. syringomyelie, skleróza multiplex, různé neu-
ropatie – hereditární, alkoholická, polyneuropatie, tabes dorsa-
lis, poliomyelitida, myelodysplázie a také diabetická neuropatie.

Abstrakta jsou řazena podle programu. V první části jsou uvedena abstrakta přednášek (P) v hlavním přednáškovém bloku, 
následuje abstrakt e-posteru (E). Jednotlivá abstrakta jsou označena čísly.

Abstrakta konference

P1 P2



Infekční příčiny
Infekce, které mohou být příčinou bércových vředů a jiných
chronických ran, můžeme rozdělit do několika skupin podle
původce na bakteriální, virové, plísňové a protozoální.
a) Bakteriální infekce – do této skupiny spadá řada diagnóz, např.

ekthyma simplex, ekthyma gangraenosum, fasciitis necroticans,
actinomycosis, mykobakteriální a spirochetální infekce.

b) Virové infekce – ulcerace se mohou objevit u herpes simplex
u imunosuprimovaných pacientů, stejně tak u herpes zoster
gangraenosum.

c) Protozoální infekce – např. leishmanióza.
d) Plísňové infekce – do skupiny plísňových infekcí náleží zej-

ména infekce, které se u nás nevyskytují, ale v rámci zvýšené
migrace obyvatel se mohou objevit, jako je chromoblasto-
mykóza, sporotrichóza, histoplazmóza aj.

Metabolická onemocnění
Do této skupiny se řadí ulcerace při některých metabolických
chorobách – porfyria cutanea tarda, arthritis urica, kalcifylaxe.

Iatrogenní ulcerace indukované léky – kumarinová a hepari-
nová nekróza, ulcerace při léčbě metotrexátem, hydroxyureou aj.

Fyzikální příčiny zahrnují ulcerace termického původu, po-
traumatické, poradiační, arteficiální, tlakové/dekubitální, pří-
padně další.

Ulcerující tumory
K nejčastějším nádorům, u kterých může dojít ke vzniku ul-
cerózního defektu, patří: bazaliom, spinaliom, melanom, mor-
bus Bowen, morbus Paget, Kaposiho sarkom, angiosarkom,
mycosis fungoides event. jiné, ale také metastázy vnitřních ma-
lignit do kůže, případně prorůstání nádorových útvarů do
kůže.

Ulcerace u geneticky podmíněných onemocnění
Do této kategorie by se daly řadit ulcerace při acrodermatitis
enteropathica, epidermolysis bullosa dystrophica.

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – pemphigus vulgaris
– puchýřnaté onemocnění, avšak u imunosuprimovaných pa-
cientů může vyústit až ke vzniku ulcerací.

Závěr
Z nastíněného, ne zcela vyčerpávajícího přehledu vyplývá, že
příčina ulcerací a ostatních chronických ran může být velmi
rozmanitá a ne vždy snadno rozpoznatelná, zejména když se
jedná o ulcerace atypicky lokalizované, odlišného vzhledu
a etiologie, sporadicky se vyskytující. V každém případě vyža-
dují širokou diferenciálně diagnostickou rozvahu, mnohdy
velmi rozsáhlá laboratorní a další přídatná vyšetření s mezi-
oborovou spoluprací.
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Kombinace pěnové skleroterapie, vlhké
terapie a správné komprese – cesta
k vyléčení nehojících se ran žilní
etiologie

Júlia Černohorská
Dermal Centre Mělník

V přednášce uvádím kazuistiky pacientů s dlouholetými neho-
jícími se ranami, u kterých byla nedostatečně efektivní kombi-
nace kompresivní terapie a různých klasických i tzv. vlhkých
prostředků pro lokální ošetřování ran. U všech pacientů byla
duplexní sonografií potvrzena žilní etiologie ran. Po provedení
pěnové sklerotizace pod ultrazvukovou kontrolou vyškoleným
cévním chirurgem, v kombinaci se zavedením vysoké bandáže
a ošetřováním ran s vhodnými prostředky pro vlhké hojení
převážně s obsahem stříbra a schopností rozrušit biofilm, došlo
v průběhu dvou týdnů k významným pozitivním změnám
v procesu hojení, zmenšení sekrece a velikosti nehojících se
ran, významnému snížení bolesti, navození granulace a epite-
lizace. Po dalších 4–8 týdnech došlo k úplnému zahojení ně-
kolikaletých obtíží. Tyto kazuistiky jsou důkazem toho, že ho-
jení ran je multioborové. A při kombinaci precizního

angiologického vyšetření, vhodné chirurgické metody (v tomto
případě pěnové sklerotizace), použití kvalitních prostředků pro
hojení ran a precizně zavedených bandážích dochází k vyhojení
i dlouhodobě se nehojících ran.

Edukace pacienta s bércovým vředem
žilní etiologie
Romana Procházková
Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, 
Univerzita Pardubice

Úvod
Bércové vředy žilní etiologie patří mezi nejčastější chronic -
ké/nehojící se rány.1 Odborné zdroje uvádí zastoupení až 80 %
z celkového spektra nehojících se ran. Pokud jde o prevalenci,
postihují až 1 % populace v produktivním věku. U osob star-
ších 70 let prevalence vzrůstá na 4 až 5 %.2 Přesné informace
o aktuální prevalenci však jak v tuzemské, tak zahraniční lite-
ratuře absentují. Problematika bércových ulcerací a jejich
správného ošetřování bude stále aktuální. Jedná se o onemoc-
nění se vzestupnou tendencí výskytu, které je úzce propojeno
s demografickým trendem stárnoucí populace a s nárůstem
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civilizačních chorob.3 Pro zlepšení kvality života a výsledků
léčby je nezbytné pacienty edukovat ve všech důležitých ob-
lastech.

Problematika
Bércové ulcerace venózního původu vznikají na podkladě
chronické žilní insuficience a jsou provázeny mnoha symp-
tomy, které ovlivňují kvalitu života pacienta a jeho rodiny.
Jedná se především o bolest, sekreci z rány a zápach. Pacient
podstupuje časté převazy a dochází k omezení jeho každoden-
ních aktivit.4 Stav může vyústit až v sociální izolaci v důsledku
ovlivnění psychiky a estetického hlediska, léčba rány může pa-
cienta ekonomicky zatěžovat. Hovoříme o zdravotním a socio -
ekonomickém problému, který má výrazný dopad na psy -
chiku a kvalitu života pacienta. Základní modalitou léčby
u bércových vředů žilní etiologie je vyřešení či ovlivnění pří-
činy – žilní insuficience. Mezi terapeutické postupy patří kom-
presivní terapie, chirurgická léčba a ovlivnění etiologie veno-
farmaky. Nedílnou součástí je wound management. Základním
předpokladem léčby bércových vředů je určit etiologii, která je
rozmanitá a často kombinovaná.5 Pokud se zaměříme na kom-
presivní terapii, v praxi spatřujeme nedostatky. Přestože existují
vědecké důkazy o jejím pozitivním účinku na ovlivnění žilní
hypertenze a hojení, jsme v praxi svědky toho, že pacienti
s touto diagnózou nenosí kompresivní bandáž, nemají ji indi-
kovanou, neznají podstatu svého onemocnění a svojí roli
v léčbě. Pokud už kompresivní terapii mají, tak často provede-
nou špatnými obinadly (dlouhotažnými) nebo špatnou tech-
nikou (neodpovídající tlak, volná pata, ukončení bandáže…).
Dále můžeme pozorovat nedostatky v péči o bezprostřední a ši-
roké okolí rány, které je buď suché, nebo naopak macerované.
Často vidíme okolí kryté nánosy mastí a past, které ve výsledku
brání hojení a jsou živnou půdou pro bakterie. Setkáváme se
také s nedostatky v režimových opatřeních. Edukovat pacienta
a nejlépe i rodinu by měl lékař, ale nezastupitelnou úlohu má
zde sestra. Edukace zahrnuje cíle kognitivní (co má pacient
vědět), afektivní (co má přijmout) a psychomotorické (co a jak
má udělat). Je třeba zmínit, že edukace se týká také profesio-
nálních pečujících napříč všemi obory, kteří se v této oblasti
mají vzdělávat.

Závěr
Velké procento pacientů s bércovými vředy žilní etiologie je
v domácím prostředí. Rány jim ošetřují sestry agentur do-
mácí péče, dochází do ambulance nebo se o své rány starají
sami. Od pacientů se očekává převzetí zodpovědnosti za své
zdraví a jeho podporu. To ale významně závisí na jejich zna-
lostech a dovednostech.6 V této oblasti je nutná jejich edu-
kace, která neznamená pouze předání informace, ale výchovu
k samostatnému zvládání onemocnění s opakovanou zpětnou
vazbou. Cílem je, aby pacient zvládl všechny důležité úkoly
týkající se péče o ránu, péče o bezprostřední a široké okolí
rány, aby uměl aplikovat kompresivní terapii správně a vhod-
nými obinadly a aby dodržoval širokou škálu režimových
opatření. Pak můžeme hojení rány nastartovat a vést správ-
ným směrem.

Literatura
1. Stryja, J. Repetitorium hojení ran 2. Semily: Geum, 2016.
2. Pospíšilová, A. Bércový vřed. Dermatologie pro praxi 2, 2: 79–84, 2008.
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Bércové vředy, chirurgické řešení,
autotransplantace kůže

Richard Kubok
Klinika popáleninové medicíny, LF UK a FN Královské 
Vinohrady, Praha

Bércový vřed je definován jako porucha kontinuity kožního
krytu dolní končetiny různé morfologie a etiopatogeneze. Ho-
jení chronických ulcerací je komplexní a dynamický děj, jehož
cílem je obnovení porušené integrity kožního krytu. Terapie
bércových vředů je odvětvím medicíny s širokou mezioboro-
vou působností a lékař o ně pečující by měl být schopen vidět
bércový vřed u konkrétního pacienta z pohledu chirurga, der-
matologa, internisty, diabetologa, mikrobiologa, protetika, fy-
zioterapeuta a nutričního terapeuta zároveň. Komplexní přís-
tup k léčbě bércových vředů spočívá v kombinaci celkové,
místní a fyzikální léčby, doplněný i o rehabilitační, lázeňské
a preventivní působení.

Prezentace se týká tří pacientů, kteří byli tímto způsobem
léčeni několik let, ale bez žádoucího efektu, a proto jsme u nich
zvolili krátké, rychlé a efektivní řešení, tzn. co nejdříve a nej-
jednodušeji uzavřít vzniklý kožní defekt s vědomím rizika jeho
ev. recidivy. Nicméně vzhledem k délce léčby (2 týdny) a ná-
kladům je z našeho pohledu i tato cesta řešením.

Nové trendy v kompresivní terapii
venózních bércových ulcerací

Veronika Slonková
1. dermatovenerologická klinika, LF MU 
a FN u sv. Anny, Brno

Kompresivní terapie je základem léčby bércových vředů žilní
etiologie. Bylo prokázáno, že při adekvátní kompresi dochází
ke zhojení až 70 % všech menších žilních ulcerací trvajících
méně než 6 měsíců. Současně bylo zjištěno, že polovina paci-
entů aplikuje neadekvátní kompresi. Důvodem je zčásti fakt,
že doporučovaná vícevrstevná komprese s použitím krátko-
tažných obinadel, polstrovacího materiálu a bavlněného tubu-
lárního obvazu vyžaduje zkušenost s aplikací a není pro paci-

daho
Obdélník



P7

10 KAZUISTIKY V ANGIOLOGII SUPLEMENTUM 1/2017

ABSTRAKTA

enta vždy komfortní. V současné době existují nové možnosti
komprese, které jsou přijatelné pro pacienty a jsou velmi efek-
tivní při léčbě.

Patří sem kompresivní systémy obinadel, které jsou ozna-
čovány také jako inteligentní komprese. Jsou složeny z různých
materiálů, tvořeny více vrstvami a mají statický stiffness index
(SSI) více než 10 mmHg, což znamená, že jsou neelastické, vy-
značují se vysokým pracovním tlakem a nízkým klidovým tla-
kem. Tyto kompresivní systémy vždy aplikuje proškolený zdra-
votní personál, zůstávají na končetině po dobu 5–7 dnů
a vedou k velmi rychlé redukci otoku a k rychlému hojení ul-
cerací.

Další nový trend v kompresi představují kompresivní po-
můcky, které jsou na rozdíl od výše zmíněných kompresivních
systémů určeny k opakovanému použití a jejich hlavní před-
ností je jednoduchá aplikace pacientem, přičemž je vždy zajiš-
těn adekvátní tlak pod bandáží. Pacient má možnost opakova-
ného upravení komprese při poklesu tlaku. Tyto kompresivní
pomůcky (např. Circaid) výrazně zlepšují adherenci pacienta
k léčbě a vedou k rychlému hojení žilních bércových vředů. Lze
je aplikovat i po zhojení ulcerace, což výrazně snižuje pravdě-
podobnost recidivy vředu.

Hodnocení komfortu různých variant
kompresivní terapie u pacientů
s bércovým vředem žilní příčiny

Alena Pospíšilová, Jana Chladilová
Dermatovenerologické oddělení, FN Brno

Bércové vředy žilní příčiny představují největší část etiologic-
kého spektra ulcerací bérce. Jedná se o terminální projevy
chronické žilní insuficience na podkladě dlouhotrvajících pri-
márních varixů nebo po proběhlé flebotrombóze.

Přes významné současné pokroky léčby chronické žilní ne-
dostatečnosti metodami chirurgickými a sklerotizačními, po-
držela si nejdůležitější význam léčba zevní kompresí. Zejména
při postižení hlubokého žilního systému představuje kompre-
sivní terapie většinou jedinou léčebnou možnost a je právem
označována jako conditio sine qua non (podmínka, bez níž to
není možné). Principem této léčby je zlepšení žilní cirkulace,
odstranění projevů městnání žilní krve a z toho vyplývajících
dalších důsledků, projevujících se poškozením kůže a tkání
podkožních, včetně bércových vředů. Léčba zevní kompresí se
tímto stává základním pilířem komplexní léčby bércového
vředu žilní příčiny.

Komprese vyvíjí příslušný tlak na končetinu použitím růz -
ných materiálů od elastických až po rigidní. Kompresivní te-
rapie tak představuje přímou aplikaci graduovaného tlaku,
který koresponduje s tlakem hydrostatickým – dole největší,
směrem vzhůru klesající. Účinek komprese na žilní systém je
následující:
– zužuje dilatované žíly
– snižuje stupeň nedomykavosti
– odstraňuje patologický tok žilní krve
– snižuje žilní hypertenzi
– zvyšuje rychlost proudění
– zlepšuje žilní návrat
– snižuje viskozitu krve
– redukuje lymfatickou stázu
- zmenšuje tvorbu otoku
- zvyšuje fibrinolytickou aktivitu
- zlepšuje výkon svalově-žilní pumpy

Není ale vzácností, že se setkáme s informacemi od paci-
entů, že kompresivní léčbu nesnáší z důvodu dráždění materi-
álem, ze kterého jsou obinadla nebo punčochy vyráběny, či ji-
ného dyskomfortu, který mu tato forma terapie přináší.
V poslední době se však objevují nové materiály a jejich možné
kombinace.

V našem případě jsme se zaměřili na zhodnocení komfortu
pacientů s bércovým vředem žilní příčiny při použití různých
variant, týkajících se materiálových kombinací zevní komprese.
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Vybrali jsme pacienty s přibližně stejnou velikostí bércového
vředu, s identickou lokální léčbou, ale různými variantami
zevní komprese.

První skupina měla elastické obinadlo s krátkým tahem
(64 % bavlna, 34 % polyamid, 2 % elastických vláken), druhá
skupina elastické obinadlo s krátkým tahem Comprilan S
(100 % bavlna), třetí skupina Comprilan S + podkladová pěna
Comprifoam, která rovnoměrně rozkládá tlak vytvořený kom-
presivním obvazem, čtvrtá skupina dvouvrstevná bandáž Jobst
Compri2 – Comprilan S + podkladová vata Soffban Plus a pátá
skupina pacientů měla kompresivní návlek Jobst Ulcer Care –
1x podkladová hedvábná punčocha I. kompresivní třídy,
usnad ňující navlékání vnější punčochy, a 1x kompresivní pun-
čocha 40 mmHg. Hodnocení komfortu pacienta a současný
průběh hojení jsou t.č. stále ještě předmětem sledování.

Systém kompresivní terapie
v ambulanci hojení ran

Lucie Nájemníková, Markéta Koutná
Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

Kompresivní terapie dolních končetin je nedílnou součástí
léčby ulcerací žilní etiologie. Během víceletého působení am-
bulance hojení ran na Interním oddělení Strahov při Vše-
obecné fakultní nemocnici v Praze byl vytvořen algoritmus
komprese dolních končetin, který je průběžně aktualizován dle
EBP (Evidence Based Practice). Tento postup zahrnuje pří-
pravu kůže před naložením komprese, pravidelné měření 
obvodů dolních končetin, použití specifických typů krátko -
tažných obinadel, vyrovnání ohybů a nerovností a užití hadi-
cových návleků pro lepší fixaci.

Prezentace zobrazuje výsledky lokální léčby několika paci-
entů s lymfedémem a flebedémem v porovnání s předchozí te-
rapií, kdy komprese dolních končetin nebyla adekvátně řešena.

Kompresivní terapie dolních končetin
a informovanost pacientů

Markéta Koutná, Lucie Nájemníková
Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

Na začátku roku 2017 byl proveden průzkum u pacientů s de-
fekty dolních končetin při žilní nedostatečnosti a lymfedému,
týkající se použití kompresivní terapie. Na základě dotazníko-
vého šetření byly zjištěny informace zahrnující režim pacientů
v domácím prostředí při použití komprese (zacházení s obi-
nadly, bolest, provádění komprese atd.) a vliv ústní edukace
zdravotníků předávané při prvním kontaktu a opakovaně při
kontrole v ambulanci. Tyto informace byly porovnány se sku-
pinou pacientů, kteří přicházeli do specializované ambulance

poprvé. Pro názornost byl vypracován edukační materiál pro
pacienty s koncentrací na cílové problémy.

Organizace lymfologické péče
o pacienty s bércovými ulceracemi 
ve FN Ostrava
Lenka Krupová1,2, Andrea Pokorná1,3

1Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU Ostrava
2Kožní oddělení, FN Ostrava
3Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno

Lymfedém je klinický stav s významnými dopady na pacienta
ve smyslu fyzického i psychického stavu a výrazně ovlivňuje
kvalitu života. Optimální péče o pacienty s lymfedémem za-
hrnuje holistický multidisciplinární přístup, jehož součástí je
redukce otoku, péče o kůži zahrnující prevenci s cílem zabránit
výskytu komplikací, minimalizovat výskyt infekčních kompli-
kací, např. erysipelu, celulitidy, dále management bolesti a za-
měření se na psychosociální oblast pacienta. Výskyt kožních
problémů u pacientů s lymfedémem je častý. Díky otoku se
mohou na kůži tvořit hluboké kožní záhyby, ve kterých může
být přítomna mykóza či bakteriální infekce. Proto je důsledná
hygienická péče o kůži pacienta s lymfedémem velmi důležitá.
Specifika péče o kůži se odvíjí od aktuálního stavu kůže paci-
enta – kůže může být intaktní, suchá, mohou být přítomny hy-
perkeratózy, folikulitida, lymfangiektázie, papilomatóza, kon-
taktní dermatitida, lymforea, ulcerace, lymfangiosarkom,
celulitida, erysipel apod.

V případě výskytu ulcerace v terénu lymfedému je potřebné
zjistit příčinu – zda se jedná o venózní či arteriální defekt. Dále
zahájit vhodnou terapii – lokální i celkovou v závislosti na zá-
važnosti defektu. Pokud se potvrdí, že se jedná o ulceraci ve-
nózní etiologie a nejsou přítomny známky zánětu, je možno
začít s kompresivní terapií. Kompresivní terapii lze kombinovat
s lymfodrenážní terapií. Spoluúčast pacienta na terapii je ne -
zbytná. Zde však musí být dodržen aspekt řádné edukace,
neboť jen plně informovaný pacient dodržuje režim, protože
ví, co dělá, proč to dělá a co je cílem jeho léčby.

Závěr
Na problematiku lymfologické péče o pacienty s bércovými ul-
ceracemi je možno nahlížet různou optikou a z různých per-
spektiv. Prvním pohledem je péče o pacienty s lymfatickým
otokem, u nichž vznikla bércová ulcerace jako komplikace lym-
fedému. Dále je možno na lymfologickou péči pohlížet jako na
součást terapie bércových ulcerací venózní etiologie, či do-
konce můžeme lymfologickou péči uplatnit v péči o pacienta
před výkonem cévního lékaře, který potřebuje redukovat otok.
Příspěvek z oblasti problematiky lymfologických pacientů bude
doplněn třemi zajímavými kazuistikami z praxe, které zahrnují
zejména aspekt multidisciplinární a interdisciplinární spolu-
práce. Prezentovány budou praktické zkušenosti, rady a typy
pro péči o pacienta v rámci diagnostiky a terapie pacientů s be-
nefitem lymfologické péče.
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Screening diabetické nohy
Miroslav Koliba
Diabetologická a podiatrická ambulance, Vratimov

Moderní diabetologická ambulance dnes již přistupuje aktivně
k vyhledávaní pacientů v riziku vzniku defektu na noze v rámci
syndromu diabetické nohy (SDN). Mezinárodní pracovní sku-
pina pro syndrom diabetické nohy (IWGDF) zařadila do po-
sledních doporučení pro léčbu SDN i kapitolu o prevenci. Upo-
zorníme na praktické aspekty dodržovaní doporučených
postupů.

Základem prevence je aktivní vyhledávání pacientů s vyso-
kým rizikem vzniku defektu. Na rozdíl od sazebníku výkonů
pro ČR, doporučení IWGDF nespecifikuje výběr pacientů k to-
muto preventivnímu vyšetření (bez ohledu na HbA1c nebo
komplikace). Vzhledem k faktu, že i dotazník pro diabetickou
neuropatii selhává, v identifikaci pacienta v riziku je nevyh-
nutné plošné vyšetřovaní pacientů.

Doporučení dále zdůrazňuje, že u pacientů s neuropatií je
nutno se zaměřit na aktivní screeningová vyšetření diabetické
neuropatie, ICHDKK, na anamnézu defektů, řádné ošetření
preulcerativních lézí na noze, dále na hygienu nohou a nevhod-
nou obuv. Nutné je léčení přítomné mykózy. Tady autor upo-
zorňuje na nutnost vhodného výběru obuvi, nejen na délku,
ale i na šířku. U pacientů v riziku doporučujeme individuální
stélky již v primární prevenci.

Nutné je aktivní snášení kalusů a jakéhokoli zhrubění kůže,
řádné ošetření nehtů. Při prezentaci autor upozorní na mo-
derní techniky pedikúry v rámci primární prevence – jako jsou
suchá pedikúra a ortonyxie.

Doporučení zvýrazňuje domácí sebekontrolu nohou po ná-
ležité edukaci v prevenci syndromu diabetické nohy, upozor-
ňuje na vhodnou péči o nohy diabetiků, zdůrazňuje potřebu
monitoringu teploty nohou v domácím prostředí u vysoce ri-
zikových pacientů.
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Podiatrický pacient – spíše na internu 
nebo na chirurgii?

Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Internista-diabetolog i chirurg s podiatrickou erudicí jsou ne-
postradatelnou součástí týmu pečujícího o pacienty se syndro-
mem diabetické nohy v podiatrické ambulanci, jak uvádíme
v aktualizovaných Doporučených postupech pro pacienty se
syndromem diabetické nohy a v informacích z podiatrické
sekce na webových stránkách České diabetologické společnosti
ČLS JEP (www.diab.cz). V praxi se setkáváme poměrně často
s dilematem, zda pacienta s akutním syndromem diabetické
nohy, tj. se závažnější infekcí typu flegmóny nebo osteomyeli-
tidy, s progresí ulcerace, se závažnou ischemií dolních končetin
či s akutní Charcotovou osteoartropatií, hospitalizovat na in-
terně či na chirurgii příslušné nemocnice. Předem je nutno
zdůraznit, že jednotné doporučení, a to ani v Mezinárodním
konsenzu, na toto téma neexistuje. Vždy se ale zdůrazňuje
komplexní léčba pacienta podle jednotných doporučených po-
stupů a spolupráce odborníků v rámci nemocnice i podiatrické
ambulance. Ze zkušeností v rámci mezinárodní studie Euro-
diale, která sdružovala 14 předních podiatrických pracovišť ze
14 evropských zemí, víme, že internisté-diabetologové jsou za-
pojeni do komplexní péče. Zatímco role chirurga v terapii syn-
dromu diabetické nohy je většině zdravotníků známá, role in-
ternisty, zvláště diabetologa, byla dříve podceněna. Chirurg
s podiatrickou erudicí se oproti minulosti zaktivoval – dnes
provádí náročné specializované výkony na dolních končeti-
nách zachovávající funkční končetinu, specializované výkony
cévní, náročné ortopedické i plastické výkony apod.

Internista se zapojuje nejen do metabolické kompenzace
diabetu a ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy, ale měl
by léčit i malnutrici, snížené renální funkce a další komplikace
diabetu. Kritéria pro uspokojivou kompenzaci diabetu u paci-
entů se syndromem diabetické nohy se pohybují od (HbA1c)
48 do 53 mmol/mol s přihlédnutím k riziku hypoglykemie
zvláště u osob s kardiovaskulárním onemocněním. U pacientů
se syndromem diabetické nohy, často obézních diabetiků
2. typu, je důležité si uvědomit, že obezita může být spojena se
všemi formami malnutrice. Také se poměrně často jedná o se-
niory a pacienty s renální insuficiencí či dlouhodobou infekcí,
kteří mají k malnutrici sklony. U osob se závažnějšími ulcera-
cemi může být denní energetická potřeba zvýšena na 
35–40 kcal/kg hmotnosti a septický stav může vést k denní
ztrátě 150–250 g tělesných proteinů, tj. 600–1 000 g svalové
hmoty. Bohužel se často v praxi setkáváme s tím, že je-li pacient
hospitalizován pro syndrom diabetické nohy, pozornost se sou-
středí na lokální terapii, případně na léčbu ischemie a infekce,
a nepřihlíží se k nutričnímu stavu ani ke kompenzaci diabetu

0 bez známek neuropatie (PNP) 1x ročně 
1 periferní neuropatie (PNP) 2x ročně
2 PNP a ICHDKK pravidelně co 3–6 měsíců
3 PNP a léčba SDN v minulosti pravidelně co 1–3 měsíce

riziková charakteristika frekvence kontrol
kategorie
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či ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy, ke vhodné reha-
bilitaci pro zachování svalové hmoty apod.

Internista-podiatr se společně s chirurgem podílí především
na léčbě infekce syndromu diabetické nohy. Mezinárodní kon-
senzus pro syndrom diabetické nohy z roku 2012 i z roku 2015
věnuje této problematice nejrozsáhlejší kapitoly. Společným
postupem internistů i chirurgů by se měl řídit také výběr vhod-
ného odlehčení končetiny i výběr vhodné lokální terapie. Za-
jištění pacienta při revaskularizačních výkonech, i v terapii po
těchto výkonech, je neméně důležitou oblastí spolupráce inter-
nisty a chirurga. Doménou internisty-podiatra většinou zůs-
tává edukace pacientů a jejich rodin a dispenzarizace pacientů
podle stupně rizika syndromu diabetické nohy.

Pacient s akutním syndromem diabetické nohy by měl být
do 24 hodin vyšetřen specialistou v podiatrii a hospitalizován
na pracovišti s dostupnou podiatrickou ambulancí, která má
mít ve svém týmu podiatricky specializované internisty i chi-
rurgy, sestry a také protetika. Ti by se měli účastnit, alespoň
konziliárně, při sestavení racionálního léčebného plánu pří-
slušného pacienta. Důležité je, aby byl tento plán založen na
jednotných Doporučených postupech s přihlédnutím k indi-
viduálním faktorům u příslušného pacienta. Spolupráce
s podiatrickou ambulancí při propuštění pacienta, ať už z in-
terního nebo chirurgického oddělení, je klíčová nejen při jeho
doléčování, ale i při prevenci recidiv syndromu diabetické
nohy.

Problematika castování (tvorby
speciálních kontaktních fixací)
u syndromu diabetické nohy

Vladimíra Fejfarová, J. Pavlů, Robert Bém, 
Veronika Wosková, Michal Dubský, Andrea Němcová, 
Alexandra Jirkovská, Marta Křížová, Jitka Niklová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Komplexní terapie syndromu diabetické nohy (SDN) zahrnuje
jednu z nejdůležitějších komponent léčby – odlehčení. U ne-
mocných s aktivní ulcerací, s osteomyelitidou, aktivní či sub -
aktivní Charcotovou osteoartropatií můžeme používat v terapii
SDN odlehčením sériové (odlehčovací/pooperační obuv, pre-
fabrikované ortézy) nebo individuálně vyrobené pomůcky (in-
dividuální plastové ortézy). Zvláštní skupinu tvoří kontaktní
fixace (Total Contact Cast – TCC). TCC lze použít v léčbě neu-
ropatických, neuroischemických defektů, stabilní Charcotovy
osteoartropatie lokalizované v oblasti předo- a středonoží
a v některých případech u osteomyelitid či patologických frak-
tur. Volíme buď snímatelné nebo nesnímatelné formy této po-
můcky. Při rozsáhlejším postižení nebo u patologických stavů
lokalizovaných v oblasti středonoží nebo paty a u nestabilní
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Charcotovy osteoartropatie lze použít TCC typu Sarmiento.
TCC jsou schopny snížit třecí síly, plantární tlaky působící na
chodidlo, stabilizovat dolní končetinu v požadované poloze,
redukovat edémy a tím urychlovat proces hojení. Tyto po-
můcky jsou kontraindikovány např. u těžší formy ischemické
choroby dolních končetin, flegmóny dolní končetiny nebo ma-
sivního otoku, dekompenzovaného lymfedému, cirkulárního
bércového vředu, nefyziologického postavení v talokrurálním
skloubení, akutní hluboké žilní trombózy či rozsáhlé trombo-
flebitidy.

Důležitá je i problematika odlehčení v pooperační péči.
U nemocných se SDN lze indikovat pooperační odlehčovací
obuv, která je vhodná spíše pro pacienty s výkony lokalizova-
nými v oblasti prstů dolních končetin. U operačních výkonů
provedených v jiné lokalitě – v oblasti metatarzů, středonoží
a zadonoží – se využívají ortézy prefabrikované i plastové a po-
jízdné vozíky. V posledních dvou letech jsme zavedli nový způ-
sob odlehčení – kombinaci pojízdného vozíku s kontaktními
dlahami. Tato kombinace je schopna efektivněji a bezpečněji
podpořit hojení ran (zejména v oblasti paty), zredukovat dobu
hojení, zkrátit dobu ATB léčby a zejména snížit pooperační
komplikace o 70 % a počty i trvání rehospitalizací o 50 %, re-
spektive o 65 %.

Závěrem lze říci, že metoda castování patří do komplexní
terapie SDN, je metodou bezpečnou a účinnou nejen v léčbě
neuropatických či neuroischemických defektů, Charcotovy os-
teoartropatie, ale přináší i řadu benefitů našim nemocným
v pooperační péči.

Podpořeno VZ 00023001.

Aplikace ortoticko-protetických
pomůcek v praxi

Petr Krawczyk, Jozef Jakub
Nestátní zdravotnické zařízení PROTEOR CZ s.r.o., Ostrava

Autoři představují kritický pohled na současný stav v zajištění
komplexní ortoticko-protetické péče u pacientů vyžadujících
odlehčení končetiny při syndromu diabetické nohy.

Základním požadavkem při adekvátním ošetření pacienta
s defektem nebo aktivní formou Charcotovy neuroartropatie
je kromě komplexní lokální a medikamentózní léčby také včas-
nost vybavení adekvátním typem odlehčující pomůcky. Indi-
kující lékař musí přesně stanovit funkční požadavek na po-
můcku, která by měla konstrukčně odpovídat lokalizaci defektu
a případné snížené nosnosti skeletu.

Sdělení prezentuje základní chyby při indikacích ortope-
dicko-protetických pomůcek u syndromu diabetické nohy, kte-
rými jsou především neadekvátní typ pomůcky s ohledem na
lokalizaci defektu, nevhodný timing pomůcky, nerespektování
kontraindikací a nálezu na pohybovém aparátu, který znemož -
ňuje nebo zhoršuje aplikaci pomůcek.

Prostor je rovněž věnován nejčastějším chybám při aplikaci
ortopedických vložek a indikaci ortopedické obuvi. Zvláštní

pozornost autorů je věnována ortotické a kalceotické léčbě
Charcotovy osteoartropatie jak v aktivní, tak chronické fázi
onemocnění.

Závěr sdělení je věnován edukaci pacientů, školení lékařů
a nelékařských profesí v oblasti léčby syndromu diabetické
nohy. Je rovněž zdůrazněna důležitost organizace péče o paci-
enty s rizikem vzniku ulcerací nohy se zajištěním potřené pre-
vence a včasného záchytu pacientů k léčbě.

Specifika péče o pacienta s ulcerací při
diagnóze Charcot-Marie-Tooth

Gabriela Seidlová
Ambulance pro léčbu chronických ran, Kožní klinika, 
FN Hradec Králové

Charcot-Marie-Tooth syndrom je dědičné onemocnění posti-
hující periferní nervy horních a dolních končetin. Projevuje se
poruchou senzitivity a následně poruchou motoriky svalových
aparátů končetin. V kostním skeletu a kloubních aparátech do-
chází k patologickým zlomeninám, které mnohdy probíhají
bezpříznakově a projeví se až ve fázi otevření ulcerací zejména
v terénu plosek dolních končetin.

Prezentace demonstruje specifika péče o pacienty s touto
diagnózou, zásady léčby chronických ran u těchto pacientů
a prevenci reulcerací.

Nový poziční dokument EWMA:
Podtlaková terapie ran – přehled, 
výzvy a perspektivy
Jan Stryja
EWMA Council Member
Salvatella s.r.o., Třinec

Úvod
Od svého uvedení do klinické praxe v 90. letech minulého sto-
letí se stala terapie ran kontrolovaným podtlakem (NPWT) ši-
roce používanou metodou léčby komplexních ran v ambulant-
ních podmínkách i za hospitalizace. NPWT je považována za
efektivní léčbu ran různé etiologie a je doporučována jako „zlatý
standard“ pro léčbu dehiscencí laparotomií, dehiscencí sterno-
tomií po kardiochirurgických výkonech a je považována za
vhodný prostředek k léčbě komplexních nehojících se ran. Se
vzrůstající četností použití NPWT v ambulantních podmínkách
stoupá její potenciál ke snížení potřeby léčit některé pacienty za
hospitalizace. I přes slibné výsledky a široké klinické využití
NPWT však chybí silné důkazy o její účinnosti a ekonomické
výhodnosti. Evropská asociace pro léčbu ran proto ustanovila
mezioborovou pracovní skupinu, jejímž cílem bylo popsat sou-
časné znalosti o NPWT a vytvořit přehled závěrů týkajících se
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organizace péče, dokumentace, komunikace, bezpečí pacienta
a otázky efektivity a nákladovosti použití NPWT. Dokument
byl vydán v roce 2017 ve spolupráci s Journal of Wound Care.

Metodika
Poziční dokument vznikal na základě analýzy dostupné litera-
tury, studií a publikovaných metaanalýz. K expertízám uvede-
ným v tomto dokumentu došla pracovní skupina na základě
konsenzu zúčastněných odborníků, studia literatury založené
na důkazech, publikovaných vědeckých článků a klinických
zkušeností. Finální verze byla recenzována členy EWMA
Councilu a sponzory dokumentu. Dokument se podrobně vě-
nuje principům NPWT, mechanismu jejího působení, léčeb-
ným režimům, výplním rány, obecným a speciálním indikacím
(např. břišní chirurgie, plastická a rekonstrukční chirurgie, po-
páleniny, kardiovaskulární chirurgie, nehojící se rány). Zvláštní
kapitolu v dokumentu zaujímá instilační NPWT či incizionální
NPWT a dále sledovaná problematika použití podtlakové te-
rapie z pohledu pacienta léčeného NPWT. Organizace péče
o pacienty léčené NPWT stejně jako úhrada terapie za hospi-
talizace i v ambulantních podmínkách má v Evropě značnou
variabilitu. Na bezproblémové použití NPWT v praxi mají vliv
především: dostupnost zařízení a servisní podpora, zodpověd-
nost za léčbu pacienta s ránou pomocí NPWT, edukace paci-
entů a zajištění jejich podpory v domácím prostředí, edukace
odborného personálu. Před zahájením NPWT doporučuje do-
kument znát odpověď na tyto otázky: Lze před aplikací NPWT
provést débridement spodiny rány? Je možné použít NPWT již
na základě pouhého klinického zhodnocení rány? Mohou být
přítomné ranné symptomy zvládnuty pomocí NPWT? Jsou
přítomny kontraindikace NPWT? Jakého cíle chceme pomocí
NPWT dosáhnout (např. příprava rány k sekundární sutuře,
zvládnutí ranného exsudátu)? Kdo bude provádět převazy
NPWT po propuštění z nemocnice? Kdo zajišťuje převazové
sety a přístroj? Jaká je předpokládaná délka NPWT terapie?
Stojí pacient za rozhodnutím použít NPWT? Dá se očekávat
pacientova spolupráce na léčbě? Je zajištěna bezchybná komu-

nikace mezi praktickým lékařem a chirurgem, sestrou navště-
vující pacienta/agenturou domácí péče a nemocnicí?

Závěr
NPWT terapie je efektivní v léčbě komplikovaných akutních
i nehojících se ran jak za hospitalizace, tak při použití mimo
nemocnici. Přesto existují velké rozdíly v dostupnosti NPWT
mezi jednotlivými evropskými státy, které souvisejí s rozdílnou
organizací péče a systémem úhrad.

Léčba infekce v třísle po protetické
rekonstrukci v aorto-femorální oblasti
pomocí podtlakové terapie – úspěšnost
a limity léčby

Miroslav Krejčí, Robert Staffa, Pavel Gladiš
2. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Úvod
U vybraných pacientů po provedené cévní rekonstrukci
v aorto-femorální oblasti pomocí cévní protézy je možné po-
užít k léčbě infekce v třísle podtlakovou terapii.

Metodika
Statisticky hodnotíme úspěšnost podtlakové terapie u pacientů
po protetické revaskularizaci v aorto-femorální oblasti, kteří
byli na našem pracovišti léčeni pro infekci cévní protézy v třísle
stupně II a III dle Szilagyiho.

Výsledky
2. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně je vysokoobjemo-
vým cévním centrem s počtem kolem 1 000 tepenných rekon-
strukcí za rok. Od ledna 2009 do února 2017 (8 let) bylo pod-

Jednoduchá a účinná léčba ran 
s HydroClean® advance
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tlakovou léčbou na našem pracovišti léčeno 44 pacientů s in-
fekcí v třísle po tepenné cévní rekonstrukci. Z toho v 16 přípa-
dech (tj. 36 %) šlo o léčbu lokalizované infekce cévní protézy
aorto- či ilicko-femorální. V přednášce rozebíráme úspěšnost
léčby, klíčové momenty a také limity podtlakové terapie.

Závěr
Podtlaková terapie představuje u vybraných pacientů efektivní
metodu léčby infekce cévní protézy.

Pleurostomie – možnosti ošetřování
Alena Geršlová, Adam Peštál
1. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Pleurostomie je jedna z možností léčby komplikovaných in-
fekcí hrudní dutiny, převážně u pacientů v septickém stavu.
Jedná se otevřenou pleurální drenáž, která umožňuje pravidel-
nou a opakovanou toaletu infikované hrudní dutiny. Dosta-
tečně velká pleurostomie umožňuje kontrolovat septický stav
pacienta a podílí se na zlepšování jeho celkového stavu. Proto
je pak možné pacienta propustit do domácího léčení s pravi-
delnou ambulantní kontrolou. Uzavření pleurostomie závisí na
celkovém zdravotním stavu pacienta a na lokálním stavu
v pleurální dutině. Dle odborných zdrojů by měla být pleuro -
stomie ošetřována pomocí obložek a antiseptickými roztoky,
které jsou pravidelně vyměňovány, dokud nedojde ke komplet-
nímu vyčištění rány. Tento proces ošetřování je ale zdlouhavý,
trvající týdny i měsíce, vyžaduje každodenní kontrolu pacienta
a rány, postupný šetrný mechanický débridement a výměnu
obložek. Další možností ošetřování je NPWT terapie. Díky
podtlaku dochází k rychlejšímu a šetrnějšímu débridementu
a také k částečné kontrakci rány. Kombinací podtlakové terapie
s proplachovou drenáží můžeme snížit spotřebu antibiotik
a urychlit eliminaci infekce.

Přednáška obsahuje základní teoretické informace týkající
se infekčních komplikací hrudní dutiny a pleurostomie, jako
jedné z možností terapie empyému hrudníku. Je doplněna
o přehlednou kazuistiku pacienta s pleurostomií. Cílem pří-
spěvku je poukázat na terapeutické možnosti a ošetřování pleu-
rostomie.

Podtlaková terapie – součást
komplexního přístupu v hojení ran

Hana Poláková
Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice, 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod
Toto sdělení upozorňuje na nutnost uceleného a multidiscipli-
nárního přístupu k hojení ran jakékoli etiologie v nemocniční
i ambulantní praxi.

Obsah
Uvedené příklady dokumentují stavy, kdy je třeba urychleně
zhojit rány z důvodu ohrožení pacienta dalšími závažnými
komplikacemi při jejich dlouhodobém přetrvávání nebo z dů-
vodu dalších léčebných intervencí, které jsou pro pacienta zá-
sadní a v případě přetrvávajících defektů kontraindikovány. Zá-
roveň dokumentují indikace a efektivní využití všech
současných možností podtlakové terapie (klasická NPWT,
NPWTi, ambulantní podtlaková terapie) právě v kontextu
komplexního přístupu k pacientovi.

Souhrn
Vhodné kombinace a propojení dostupných terapeutických
možností v léčbě chronických i akutních ran (chirurgická in-
tervence, využití moderních obvazových materiálů, podtlaková
terapie) při dobré konstelaci a s kapkou pověstného štěstí
vedou ke zhojení ran různé etiologie. Pacienti pak následně
jsou schopni podstoupit další nezbytné terapeutické zásahy či
se vrátit do domácího prostředí s co nejmenším omezením
funkčního potenciálu.

Platná metodika předepisování
materiálů k převazům ran a nehojících
se ulcerací
Úhradový katalog VZP – ZP, metodika, 
aktuální verze 991, k 1. 4. 2017

Jiří Řepišťák, Jan Stryja
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Obvazový materiál
Je předepisován na „poukaz“ (doklad VZP 13/2009) smluvním
lékařem pojišťovny, odbornosti CHIR, INT, DIA, GER, J16,
DER, PRL.
Pojišťovna hradí:
– gáza hydrofilní skládaná (sterilní i nesterilní, kompresy ste-

rilní i nesterilní), nejvýše do rozměru 10x10 cm, úhrada nej-
výše do 4 Kč/1 kus

– netkané textilie, nejvýše do rozměru 10x10 cm, max. 100
ks/1 měsíc, úhrada do celkové výše 50 Kč, pouze pro sto-
miky

– náplast hypoalergenní, pouze do 18 let věku, dále pro dia-
betiky a stomiky, úhrada do výše 30 Kč/1 balení

– obinadlo elastické, nejvýše do rozměru 14 cm x 5 m, úhrada
max. 50 Kč/1 kus

– obinadlo hydrofilní sterilní, nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m,
úhrada max. 15 Kč/1 kus

– tampony vinuté, na předpis DIA, max. do 1 000 ks/1 rok,
úhrada do celkové výše 70 Kč

– vata buničitá, do 500 g za 1 měsíc, úhrada do celkové výše
50 Kč

Prostředky pro vlhké hojení ran
Maximální rozměr 12x12 cm, maximální úhrada 160 Kč/1 kus.
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Pro předpis jsou zařazeny prostředky vlhkého krytí, oplachové
roztoky, gely a pasty, tedy položky mající souvislost s léčbou
rány.
Jsou předepisovány lékaři odbornosti CHIR, INT, DIA, GER,
J16, DER. Předpis je možno delegovat na PRL.

Při zahájení léčby preskribující lékař dotyčných odborností
vyplňuje SOUČASNĚ „žádanku o schválení“ (doklad VZP
21/2006) a „poukaz“ (doklad VZP 13/2009).

Žádanku neprodleně odesílá zdravotní pojišťovně jako „hlá-
šení o zahájení léčby prostředky vlhkého hojení ran“ pod
kódem 0082747, kde uvádí datum zahájení léčby a lokalizaci
defektu. Jedná se, víceméně, o formální souhlas.

Vyplněný poukaz s uvedením číselného kódu a názvu kon-
krétní položky vlhkého hojení, počtu balení/kusů, vydává
ihned klientovi. Nesmí chybět datum předpisu, otisky razítek.
V poukazu též vyplňuje, v části „místo pro záznamy zdravotní
pojišťovny“, text: schváleno RL, platí do DD, MM, RR. Jelikož
hlášení má platnost 3 měsíce od data prvního předpisu, vy-
počte platnost dle: datum prvního předpisu plus 3 měsíce. Tedy
např.: první předpis dne 12. 3. 2017, platnost do 12. 6. 2017.
Takto je oprávněn ošetřující lékař předepisovat, po dobu 3 mě-
síců od data zahájení léčby, každou indikovanou konkrétní po-
ložku vlhkého hojení, bez nutnosti schvalování RL.

Po uplynutí termínu 3 měsíců od data zahájení léčby, při
indikaci pokračování léčby „vlhkým krytím – oplachovými
roztoky – gely – pastou“, je předepisující lékař povinen vždy
odeslat ke schválení pojišťovně žádanku i poukaz na každou
konkrétní položku.

V případě, že v období prvních 3 měsíců léčby původní léze
je indikována léčba jiného defektu/rány v jiné lokalizaci než je
defekt původní, postupuje preskribující lékař analogicky jako
při hlášení zahájení léčby defektu prvotního, tedy opět vyplňuje
žádanku i poukaz s uvedením data zahájení léčby a platností
3 měsíce, etc.

Pokud v průběhu prvních 3 měsíců léčby přechází klient
k jinému lékaři, který pokračuje v léčbě prostředky vlhkého
hojení, při stejné diagnóze i lokalizaci defektu, obě časová ob-
dobí se sčítají. Tedy např.: 1. lékař jeden měsíc, 2. lékař měsíce
dva = 3 měsíce.

Přerušení léčby prostředky vlhkého hojení nemá vliv na tří-
měsíční lhůtu, neprodlužuje se.

Zdravotnické prostředky určené
k hojení ran v ekonomických
souvislostech
Jana Kaufmanová
Oddělení zdravotnických prostředků, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 
Ústředí Praha

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR) je
již řadu let tvůrcem tzv. Úhradového katalogu, pomocí něhož
se zdravotníci orientují v cenách a úhradách nejen prostředků

určených pro hojení ran. Na základě předem stanovené doku-
mentace jsou do tohoto katalogu zařazovány další nové po-
můcky a technologie, které jsou z dikce platné legislativy plně
či z části pojištěncům hrazeny.

Jedním z faktorů, které se vážou k oblasti vlhké terapie ran
je i její ekonomická náročnost. Jako zajímavá se jeví fakta o ná-
kladech VZP ČR na jednotlivé segmenty v této oblasti, např.
celkové roční náklady vynaložené na obvazový materiál a pro-
středky vlhkého krytí, počet pacientů léčených v České repub-
lice těmito materiály či náklady na objem péče uhrazené kli-
entům VZP ČR v souvislosti s podtlakovou terapií. Zdravotníci
mají dnes možnost volit pro pacienta z velkého množství typů
materiálů. Z dostupných dat lze prezentovat i např. nejčastěji
používané typy materiálů v jednotlivých krajích ČR a další uka-
zatele.

Základní orientace zdravotnických pracovníků ve farma-
koekonomických souvislostech léčby nehojících se ran se čím
dál více stává nutností stejně jako účelné vynakládání pro-
středků z veřejného zdravotního pojištění.

Ekonomika léčby nehojících se ran
z pohledu plátce

Jan Stryja
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Úvod
Léčba pacientů s nehojícími se ránami je považována řadou
lékařů za finančně výrazně nákladnou a toto tvrzení bývá často
součástí argumentace, proč jsou k ošetření nehojící se rány in-
dikovány konvenční zdravotnické prostředky a léčivé pří-
pravky. Zdravotní pojišťovny disponují daty o finanční ná-
kladnosti použité terapie, položili jsme si ale otázku, zdali je
možné z těchto dat usuzovat na efektivitu poskytnuté péče.
Retrospektivní sledování jsme provedli v souboru pacientů,
pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, léčených
v letech 2014, 2015 a 2016 s nehojící se ránou. ČPZP je třetím
největším poskytovatelem veřejného zdravotního pojištění
v ČR s vyváženým portfoliem pojištěnců čítajícím více než
1,2 milionu osob.

Metodika
Do retrospektivní analýzy anonymizovaných dat byli zařa-
zeni všichni pojištěnci ČPZP s vykázanou diagnózou bérco-
vého vředu žilní etiologie (1 260 pacientů/rok), s dekubity
II., III. a IV. stupně (215 pacientů/rok), s ischemickou cho-
robou dolních končetin s gangrénou (264) a s infekcí ope-
rační rány (181/rok). Z důvodu nejednoznačné identifikace
pacientů se syndromem diabetické nohy ve stávajícím sys -
tému MKN jsme tyto případy nehodnotili. Do nákladů byly
započítány hospitalizační i ambulantní náklady na použité
zdravotnické prostředky, provedené výkony a vykázaná lé-
čiva.



P24

P23

18 KAZUISTIKY V ANGIOLOGII SUPLEMENTUM 1/2017

ABSTRAKTA

Výsledky
Průměrná délka terapie vlhkým krytím činila 3 měsíce. Prů-
měrné roční náklady na léčbu pacienta s žilním bércovým vře-
dem činily 4 760 Kč, na pacienta s dekubitem 9 600 Kč, s is-
chemickou gangrénou dolní končetiny 38 700 Kč, s flegmónou
2 740 Kč a s infekcí operační rány 6 600 Kč. Náklady na vlhkou
terapii činily průměrně 14 % celkových výdajů. Pacienti byli
ošetřováni především odborností dermatovenerologie a chi-
rurgie.

Závěr
Náklady na krytí vlhké terapie představují pouze zlomek cel-
kových nákladů na léčbu pacientů s nehojící se ránou. Kom-
plexním kauzálním přístupem k terapii těchto nemocných
spolu s účelnou lokální terapií a režimovými opatřeními je
možné celkové náklady na léčbu těchto pojištěnců stabilizovat
v trvale udržitelné míře.

Nehojící se rány a jejich léčba
v datových zdrojích Národního
zdravotnického informačního systému
(NZIS)

Andrea Pokorná1,2

1Ústav zdravotnických informací a statistiky 
České republiky, Praha
2Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno

Úvod
Léčba pacientů s nehojící se ránou je náročná časově i ekono-
micky s ohledem na personální i materiální zdroje v rámci pří-
mých i nepřímých nákladů. Přesné informace o incidenci
a prevalenci nehojících se ran nejsou na národní úrovni známé
nejen v ČR. Jedním z možných zdrojů informací jsou tak re-
gistry Národního zdravotnického informačního systému
(NZIS), jejichž správcem je Ústav zdravotnických informací
a statistiky České republiky (ÚZIS ČR).

Metodika
Cílem práce bylo zhodnotit strukturu pacientů (hospitalizač-
ních případů) s nehojící se ránou a identifikovat hlavní výkony
a terapeutické postupy. K identifikaci počtu pacientů léčených
s nehojící se ránou v lůžkových zařízeních byl využit jako zdroj
Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který poskytuje
podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti
jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Data
z NRHOSP jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví
a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, po-
třebné k definování optimální sítě lůžkových zdravotnických
zařízení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do data-
báze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezi-
národním organizacím podle smluvních závazků (např.
OECD). Druhým analyzovaným zdrojem byl Informační sys -

tém Listu o prohlídce zemřelého (IS LPZ), k možnosti identi-
fikace pacientů, u nichž byla jako příčina úmrtí uvedena ne-
hojící se rána.

Výsledky
Analyzovány byly hospitalizační případy za období let 2013–
2015 s uvedenými hospitalizačními diagnózami dle MKN-10:
varikózní vřed (I83.0, I83.2), vřed dolní končetiny nezařazený
jinde (L97), ateroskleróza končetinových tepen (I70.20,
I70.21), flegmona absces (L03.0, L02.0), diabetes mellitus 1. a 2.
typu (E10.5, E11.5), absces (L02.3, L02.4), flegmona, (L03.0, L
03.1), dekubity (L89.0, L89.1, L89.2, L89.3, L89.9). U zmíně-
ných MKN diagnóz byly sledovány také dokumentované vý-
kony: amputace dlouhé kosti – 66851, NPWT terapie – 51850,
převaz malé rány – 09241, převaz velké rány – 51818, incize
abscesu – 51811.

Závěr
Z analýzy výsledků vyplynulo, že hospitalizační případy paci-
entů s nehojící se ránou jsou typické vyšším věkem, prodlou-
ženou dobou hospitalizace a frekvencí překladů, stejně jako za-
jištěním následné a dlouhodobé péče.

Nekrotizující pankreatitida 
s dekubitem

Lenka Šeflová, Diana Bawadekjiová, Michal Konečný, 
Jitka Bezděková
2. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická, 
LF UP a FN Olomouc

Souhrn
Předkládáme kazuistiku muže, rok narození 1957, u kterého
v průběhu těžké nekrotizující akutní pankreatitidy s multior-
gánovým selháním vznikl dekubitus IV. stupně v sakrální ob-
lasti.

Od 15. 7. 2015 do 6. 11. 2015 se hospitalizace průběžně stří-
daly na 2. interní klinice a KARIM (Klinika anesteziologie, re-
suscitace a intenzivní medicíny). Vlivem multidisciplinární
a komplexní péče, přiměřeného načasování a spolupráce s plas-
tickými chirurgy se podařilo dekubitus zhojit za 73 dnů.

Kazuistika
Muž, narozen roku 1957, byl od 30. 5. 2015 do 7. 7. 2015 hos -
pitalizován v léčebně TRN z důvodu oboustranného zápalu
plic. Od propuštění z léčebny měl bolesti břicha v epigastriu,
ale potíže přikládal fyzické námaze. Od soboty 11. 7. 2015 pro-
grese bolestí s propagací na levou stranu, zežloutly mu oči,
zvracel, nemohl jíst. V anamnéze arteriální hypertenze,
CHOPN, stav po fraktuře kotníku l. dx., toxonutritivní hepa-
topatie, dle UZ steatosis hepatitis, exkuřák, nyní abstinuje.

Pacient byl přijat dne 15. 7. 2015 na JIP interní kliniky pro
těžkou akutní pankreatitidu. Pacient v septickém stavu, dle CT
popisovány mnohočetné tekutinové kolekce peripankreaticky
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v omentální burze, oblasti kaudy pankreatu a nad močovým
měchýřem. Ve spolupráci s chirurgy volen konzervativní po-
stup a od července do října 2015 opakovaně perkutánně a en-
doskopem transgastricky tyto kolekce drénovány s postupnou
regresí. V srpnu 2015 navíc stav komplikován vznikem kalku-
lózní cholecystitidy s pericholecystitidou.

Dne 6. 8. 2015 náhle vznikl šokový stav při masivní plicní
embolizaci s akutní respirační insuficiencí, s nutností orotra-
cheální intubace a umělé plicní ventilace. Echokardiograficky
potvrzen obraz akutního cor pulmonale, plicní hypertenze a di-
latace pravé komory. Na přechodnou dobu musela být reali -
zována umělá plicní ventilace s tracheostomií. K už tak 
závažnému zdravotnímu stavu se přidala bilaterální broncho -
pneumonie s fluidothoraxem. V září 2015 se dále stav kompli-
koval krvácením do spojivkového vaku a rohovkovým vředem
pravého oka při plné antikoagulační terapii.

Při pobytu na KARIM v rámci multiorgánového selhání
vznikl dekubitus v oblasti sakra, velikosti 10x6 cm s černou ne-
krózou o neznámé hloubce, postupně se z něj vyvinul dekubi-
tus IV. stupně, podminovaný do okolní tkáně. V první fázi byla
nutná demarkace nekrotické tkáně. Ošetřování probíhalo pě-
novým krytím, lokálními antiseptiky s povidonjodem na gá-
zovém podkladu, po demarkaci a odstranění nekrotické tkáně
roztokem a gelem se singletovým kyslíkem, mořskou solí a io-
nizované zásadité vody, krytí Hydrofiber. Od 1. 10. 2015 do
12. 10. 2015 probíhala léčba podtlakovým systémem. Dne
15. 10. 2015 byla provedena laloková plastika s nutností revize
operační rány dne 17. 10. 2015. Dále již nekomplikovaný po-
operační průběh se zhojením lalokové plastiky. Nutná revize
byla zapříčiněná polohou na zádech. Pacient měl být dle do-
poručení plastického chirurga v poloze na břiše, což bylo ne-
realizovatelné z důvodu monitorace vitálních funkcí pacienta
a jeho dechové nestabilitě. Pooperační monitorace a transport
v jiné poloze než na zádech nebyl možný. Změna polohy paci-
enta se projevila okamžitým zhoršením dechových funkcí a po-
klesem saturace kyslíku.

Doba hospitalizace byla příliš dlouhá a pacient si později
uvědomoval závažnost stavu. Pacientův přístup k léčbě byl
značně negativistický. Pravdou je, že zdravotní stav byl velmi
závažný. Kolektiv lékařského i ošetřovatelského týmu ho ma-
ximálně podporoval. Pacient velmi těžce nesl udržování polohy
na břiše nebo na boku, určené k tomu, aby nevznikal velký tah
na sutury. Aktivní matrace nebyla vhodná, jelikož mu působila
problémy při samostatných změnách polohy. Ležel tedy na an-
tidekubitní matraci s vyjímatelnými prvky. Vyjmutí prvků
v oblasti hýždí nebylo možné, protože by se hýždě propadly do
otvoru a vznikl by tak tlak na rozsáhlou operační ránu. Ex-
trémní zatížení v poloze na břiše bylo v oblasti genitálií, loktů,
kolen a nártů. K prevenci vzniku dalších dekubitů jsme využí-
vali preventivní pěnové krytí. Jelikož nesměl chodit, rehabili-
tace probíhala na lůžku. Příjem stravy byl rovněž obtížný pro
polohu na břiše nebo boku. Vyprazdňování stolice muselo být
uskutečněno bez použití podložní mísy, jen na plenu, poté jsme
jej museli pečlivě, ale šetrně ošetřovat, aby nedošlo k zanesení
infekce do rány. Navíc po četné terapii antibiotiky se přechodně
objevily průjmy. V průběhu celé hospitalizace byla zajištěna
komplexní léčba a nutriční podpora. Celková bílkovina a albu-

min byly při překladu z KARIM CB 55,0 g/l a ALB 23,3 g/l. Po-
stupně se výsledky normalizovaly. Od 15. 9. 2015 byly hodnoty
celkové bílkoviny 76,2 g/l a albuminu 40,6 g/l ve fyziologických
mezích až do propuštění. Pacient byl živen parenterálně a en-
terálně s ohledem na průběh akutní pankreatitidy. Později byl
zatížen dietní stravou. Měl sipping a bílkovinné přídavky.

Pacientův zdravotní stav se lepšil a zlepšoval se i jeho psy-
chický stav. Poslední perkutánní drén byl extrahován 13. 10.
2015, transgastrický drén poté 15. 10. 2015, reálné ukončení
hospitalizace bez dekubitu možné cca 15. 10. 2015. Nastavená
léčba dekubitu s vyloučením základní diagnózy nekrotizující
pankreatitidy a dalších přidružených komplikací prodloužila
hospitalizaci cca o 22 dnů.

Provedli jsme nákladovou analýzu, která vychází z Vyhlášky
134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami ve znění Vyhlášky 326/2014 Sb. s bo-
dovými hodnotami (viz tabulka 1 – Kalkulace péče u pacienta
s dekubitem). Prodloužení hospitalizace o 22 dnů navýšilo
hodnotu případu celkem o 66 946 Kč. Z toho kalkulace vyžá-
dané péče, od vzniku dekubitu v rámci konziliárních vyšetření
a výkonů, byla ve výši 21 316 Kč. Dvacet dva dnů hospitalizace
na standardním lůžkovém oddělení bylo v celkové výši
45 630 Kč. Nekrotizující pankreatitida s multiorgánovým se-
lháním a dalšími komplikacemi si vyžádala celkovou dobu hos -
pitalizace 114 dnů v celkové výši 1 204 582 Kč.

Postup, který jsme zvolili, není z našeho pohledu vhodný pro
každého pacienta. Zvládnutí pooperačního období a rekonva-
lescence po plastické operaci v oblasti sakra je pro pacienta psy-
chicky i fyzicky velmi náročné. Byl to náš jediný pacient s de-
kubitem, u kterého jsme měli možnost sledovat vývoj hojení
od začátku až do jeho propuštění. Sakrální dekubitus IV. stupně
jsme na našem pracovišti léčili a vyléčili ve spolupráci s Oddě-
lením plastické chirurgie za krátkou dobu 73 dnů.

Tab. 1: Kalkulace péče u pacienta s dekubitem podle znění
Vyhlášky 326/2014 Sb. s bodovými hodnotami1
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standardní lůžkové oddělení – paušál, 
prodloužení hospitalizace 22 45 630
(vztaženo na hojení dekubitu)

vyžádaná péče v rámci konzilií, výkonů – 
vztaženo na hojení dekubitu

70 21 316

celkem náklady – vztaženo na hojení dekubitu – 66 946

celkem za komplexní léčbu ve FNOL 114 1 204 582

počet dnů kalkulace 
hospitalizace v Kč
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Hodnocení senzitivity a specificity škál
pro identifikaci rizika vzniku dekubitů
u pacientů v intenzivní péči

Simona Saibertová, Andrea Pokorná
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno

Úvod
Identifikace rizika vzniku tlakových lézí je základním předpo-
kladem pro stanovení vhodného preventivního plánu péče.
V klinické praxi jsou užívány škály, které se liší svými vlast -
nostmi i nároky na administraci a uživatelskou přívětivost.

Metoda
Multicentrická, observačně deskriptivní studie na pracovištích
intenzivní péče s využitím tří různých škál pro hodnocení ri-
zika vzniku dekubitů (Nortonové škála, Bradenové škála a mo-
difikovaná Jackson-Cubin škála).

Cíl
Zhodnotit senzitivitu a specificitu zvolených škál na vybraném
souboru pacientů a zároveň posoudit inter-rater reliabilitu.

Závěr
Studie je v současné době aktuálně realizována, ale již z před-
běžných výsledků vyplývají rozdíly z hlediska senzitivity škál.
S ohledem na první zkušenosti s využitím škály Jackson-Cubin
lze hovořit o vstupní náročnější edukaci uživatelů a hodnoti-
telů, ale následně vyšší výtěžnosti a senzitivitě této škály pro
pacienty v intenzivní péči.
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1. Ahtiala, M. H., Soppi, E., Kivimäki, R. Critical evaluation of the

Jackson/Cubbin pressure ulcer risk scale – a secondary analysis of a retro-
spective cohort study population of intensive care patients. Ostomy Wound
Manageme 62, 2: 24–33, 2016.

2. Braden, B. Translating the Braden scale for predicting pressure sore risk:
the challenge continues. World Council of Enterostomal Therapists Journal
30, 2: 29–33, 2010.

3. Pancorbo-Hidalgo, P. L., Garcia-Fernandez, F. P., Lopez-Medina, I. M., Al-
varez-Nieto, C. Risk assessment scales for pressure ulcer prevention: a sys-
tematic review. J Adv N 54, 1: 94–110, 2006.
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Tento příspěvek vznikl v rámci projektu MUNI/A/0922/2016
Identifikace rizika vzniku tlakových lézí v intenzivní péči – hod-
nocení psychometrických vlastností škál rizika vzniku dekubitů
za podpory specifického vysokoškolského výzkumu, kterou po-
skytlo MŠMT.

Není péče jako péče od A do Z
Hana Pekárková, Andrea Turková, Helena Vránová
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Hradec Králové
Pracoviště pečovatelské péče o.p.s., Hradec Králové

Komparace potřeb zdravotně sociální péče úzce souvisí s po-
skytováním domácí zdravotní péče ve všech směrech. I když
by se mohlo zdát, že pojem domácí péče je po skoro 25 letech
fungování zcela zaběhnutý a má svůj jasný význam, omyl je
pravdou. V dnešní době, kdy se domácí péče učí v rámci pri-
mární a komunitní péče, jak na středních, tak vysokých ško-
lách, je stále především odbornou veřejností zaměňována.
Často slýcháváme nebo čteme lékařské zprávy, kde je uvedeno,
aby ošetřovatelské výkony provedla pečovatelka, nebo je žá-
dána ošetřovatelská péče po pečovatelské službě. Činnosti a vý-
znam těchto pojmů jsou neustále zaměňovány. Vysvětlení je
však zcela jednoduché. Pojem domácí péče je všeobecný a nic
moc neříká. Ovšem název péče je zde 25 let používán pro dva
druhy služeb. Domácí zdravotní péče – odbornost 925, je péče
ošetřovatelská, tudíž zdravotní. Tato péče je po indikaci lékaře
hrazena ze zdravotního pojištění. Význam slovního spojení do-
mácí péče je využíván i v péči sociální v rámci pečovatelských
služeb. Odlišnost v obou poskytovaných službách je v rozdíl-
nosti výkonů, financování i v personálním zajištění.

Domácí zdravotní péči – odbornost 925, poskytují kvalifi-
kované sestry, provádí veškeré ordinované výkony ve vlastním
sociálním prostředí pacienta. Péče je hrazena ze zdravotního
pojištění. Ordinovat péči může buď ošetřující lékař po hospi-
talizaci, nebo registrující praktický lékař pro dospělé či pro děti
a dorost. Pacient nebo jeho rodina mají právo si vybrat jak
svého praktického lékaře, tak i domácí péči, která bude péči
v jejich vlastním sociálním prostředí poskytovat. Na tuto dů-
ležitou věc velice často lékaři zapomínají. Ve většině případů
jsou dominantou agentur domácí péče převazy všech druhů
defektů (diabetická noha, pooperační rány, bércové vředy, de-
fekty vznikající následkem prorůstání nádoru…). V prezentaci
jsou uvedeny ekonomické dopady pro zdravotní pojišťovny při
léčbě defektů v domácí zdravotní péči. Zároveň nepoměr fi-
nancování mezi skutečnými náklady a platbami pojišťoven.

Na druhou stranu pečovatelskou službu poskytují pečova-
telky/pečovatelé, kteří prošli akreditovaným kurzem „Pracov-
ník v sociálních službách“. Jejich péče je od ošetřovatelské od-
lišná, byť navazující. Péče je hrazena uživatelem, nebo
z příspěvku na péči. Tento druh péče si uživatel vybírá sám,
nasmlouvané úkony následně provádí pečovatelka, dle sepsané
smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Nejčastěji se jedná
o pomoc a podporu v oblasti hygieny, stravování a běžného
úklidu.

Obě služby se řídí platnou legislativou příslušnou pro danou
službu. U domácí zdravotní péče je to především zákon MZ
ČR č. 200/2015 Sb., zákon č. 372/2011 Sb. a další související vy-
hlášky. Kdežto sociální služby se řídí zákonem MPSV
č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou. Co je však pro obě
služby shodné? Fakt, že by se o nich dalo hovořit několik hodin
i dní.
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Selfmanagement pacientů s nehojící se
ránou v domácím prostředí

Kateřina Palinčáková¹, Petra Bukovjanová²
¹ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí
²Ambulance chronických ran, Nemocnice Valašské 
Meziříčí

Postupná medializace, informující pacienty s nehojící se ránou
o moderních prostředcích wound managementu a možnostech
ambulantní léčby, je pro mnohé pacienty a jejich rodinné pří-
slušníky často jedinou možností, jak zůstat v domácím pro-
středí bez nutnosti hospitalizace v nemocničním zařízení.

Přestože existuje poměrně dokonalá síť agentur Home Care
a odborných ambulancí, jsou profesionálové zabývající se ne-
hojícími se ranami často konfrontováni s pacienty či rodinnými
příslušníky, kteří o možnostech hojení komplikovaných ran
nejsou vůbec informováni. K prvnímu kontaktu profesionála
s pacientem tak často dochází až při celkovém zhoršení paci-
enta v nemocničním zařízení, kdy už tyto rány mohou pacienty
ohrožovat na životě, eventuelně mohou vést k amputaci kon-
četiny či k úmrtí.

Částečně tomuto ohrožení pacientů může zabránit media-
lizace ve veřejnoprávních médiích a posléze následná edukace
profesionály o problematice hojení chronických ran. K samot-
nému selfmanagementu nehojící se rány je nutné zvolit ideální,
nejlépe atraumatický postup débridementu rány, a hlavně
vhodné krytí určené k wound managementu, které ve výsledku
vyžaduje minimální intervence odborníků.

Kooperace odborníků z primární péče, kteří jsou nositeli
preskripce materiálů umožňujících wound management rány,
terénních odborníků z agentur Home Care, popřípadě obvod-
ních lékařů a samotných pacientů či jejich rodinných přísluš-
níků, se ukázala v popsaných kazuistikách jako největší pro-
spěch pro samotné pacienty s nehojící se ránou bez nutnosti
hospitalizace.

Kde začínají a končí možnosti sestry
„specialistky“ v hojení ran
(právní a morální konflikty v práci sestry
konzultantky v hojení ran)

Markéta Koutná
Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov, 
VFN Praha

Implementace nového způsobu hojení ran tzv. „vlhkou meto-
dou“ (moist wound healing, fázové hojení ran, moderní způsob
hojení ran) do klinické praxe v České republice bylo a stále je
podpořeno velkým úsilím a zaujetím všeobecných sester. Vývoj
ve specializaci hojení ran za více než dvě desetiletí přinesl pro

sestry nejvyšší možnost vzdělání v podobě akreditovaných
kurzů. Kompetence, které po absolvování akreditovaného
kurzu sestry konzultantky v hojení ran mají, jsou popsány ši-
roce a ne vždy mohou sestry v jejich intervencích legislativně
podpořit. Stejný rozsah kompetencí získávají sestry s různou
délkou praxe v hojení ran (začínající sestra konzultantka, sestra
například s 10letou a delší praxí v hojení ran).

Prezentace zobrazuje příklady kazuistik pacientů z klinické
praxe, kdy dochází k rozporu mezi legislativním zakotvením
možností jednání sestry a jejími osobními, profesními a morál-
ními normami. Kodex sestry, osobní morálka se ne vždy slučuje
s tím, co sestrám konzultantkám v hojení ran umožňuje zákon.

Bolest v ambulancích nehojících se ran
Ľudovít Púdelka
Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného 
lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví, 
Univerzita obrany, Hradec Králové

Bolest je častou součástí života našich pacientů. Proto by měla
být i její léčba součástí našeho zájmu, zejména pokud vnímáme
pacienta jako celek, a ne jako nehojící se ránu. Snímání krytí,
vlastní débridement a aplikace nového krytí, stejně jako rána
samotná, mohou a způsobují výrazné bolesti, které význam-
ným způsobem ovlivňují další spolupráci pacienta i vlastní ho-
jení rány. Není potřeba výrazněji rozvádět dobře známý efekt
bolesti na osu hypotalamus-hypofýza-nadledvinky s tvorbou
kortikosteroidů. Vezmeme-li v potaz výše uvedené a fakt, že
bolest způsobuje stres, stres může vést k nespavosti, k snížené
chuti k jídlu apod., pak léčba bolesti musí být součástí námi
poskytované péče. Jinak se téměř s jistotou nevyhneme nega-
tivním důsledkům.

Paleta možností léčby bolesti je široká. Počíná šetrnou ma-
nipulací s krytím rány (odstraňováním krytí odmočením, sní-
mání pod sprchou apod.), přes dostatečně účinnou farmako-
logickou léčbu bolesti při débridementu a končí nastavením
základní terapie bolesti mimo převazy, pokud se vyskytuje.

Farmaceutické firmy nám nabízejí dostatečně široké portfo-
lio přípravků ke zvládání bolesti, ze kterého jsme schopni s při-
hlédnutím k finančním a zdravotním možnostem pacienta (ko-
morbidity – lékové interakce, alergie apod.) vždy vybrat
vhodnou léčbu. Neměli bychom také zapomínat na možnost
předepisování opiátů, které mohou přinést výrazný efekt.
Strach z jejich použití při existenci velmi bezpečných forem
(transdermální náplasti) není v případě léčby výrazné bolesti
namístě. V případě nedostatečného zvládání bolesti v rámci
našich možností, zkušeností či znalostí, pak neváhat odeslat
pacienta do algeziologické poradny.

Základem všeho však musí být dotaz na samotnou bolest.
Bez tohoto počátku si efektivní léčbu bolesti představit nelze.
To je také věc, na kterou jsme zaměřili pozornost dotazníku.
Zajímalo nás, jaké jsou rozdíly ve vnímání bolesti mezi muži
a ženami, jak výraznou pociťují při převazu bolest, kdy nejčas-
těji, zda s nimi lékař o bolesti mluví a zda ji také léčí, zda využili
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alternativní metody léčby bolesti nebo jestli existuje převazový
materiál, který jim způsobuje bolest.

Výsledky studie, která t.č. ještě stále probíhá formou dotaz -
níků, distribuovaných agenturami domácí ošetřovatelské péče,
nemáme ještě k dispozici a budou zpracovány na konferenci
RanDe 2017, kde se ukáže, jak moc si problematiky bolesti my
lékaři všímáme.

Tato práce by nemohla vzniknout bez významné pomoci paní
Hany Pekárkové a Andrey Turkové z Pracoviště ošetřovatelské
péče s.r.o. v Hradci Králové a všech dalších, jež se jakýmkoliv
způsobem podíleli na jejím vzniku. Tímto jim všem děkuji.

Proteolytické enzymy v hygieně kůže,
sliznic a chronické rány

Martin Wald1, Tomáš Wald2

1Chirurgická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2Medical Center University of California, 
San Francisco, USA

Význam proteolytických enzymů v medicíně včetně léčby chro-
nické rány je dlouhodobě studován a dobře doložen. Trvalý
zájem o využití proteolytických enzymů je dán jejich do značné
míry „miniinvazivním“ charakterem působení jak ve vztahu
k organismu, tak ve vztahu k ekonomice léčebného procesu.

Výhodou serinových (trypsin, chymotrypsin) a cysteino-
vých (bromelain) proteáz v procesu hojení rány je jejich široké
proteolytické působení, tedy schopnost štěpit široké spektrum
bílkovinných molekul oproti enzymům jako jsou například ko-
legenáza, elastáza, streptokináza, nukleosidáza a řada dalších,
jejichž efekt je limitován vysokou substrátovou specifičností.

Lokální působení trypsinu a bromelainu
Klasickým lokálním efektem proteáz v hojení chronické rány
je biochemický débridement. Mimo to však trypsin a brome-
lain mají významný farmakologický efekt – efekt vehikula, což
znamená, že při současné aplikaci proteázy se zvyšuje biodos-
tupnost jiné účinné látky a zvyšuje se její farmakologický efekt
(desinficiencium, antibiotikum, chemoterapeutikum).

V případě biofilmu narušují trypsin a bromelain jeho ma-
trici i ochranný obal a zpřístupňují tak antimikrobním látkám
cestu k hlubším strukturám biofilmu. Při zakládání nové kolo-
nie brání trypsin i bromelain bakteriální adhezi k povrchu rány.

Cesta k US patentu
Formou chronické rány v dutině ústní je parodontitida s paro-
dontálním chobotem. Kombinací trypsinu a bromelainu
s chlorhexidinem se podařilo vyvinout mukoadhezivní gel s vy-
sokou efektivitou v léčbě tohoto chronického onemocnění, jejíž
účinnost je potvrzována parodontology a dentálními hygienist-
kami. Efekt vehikula proteolytických enzymů v této kombinaci
umožnil snížit koncentraci chlorhexidinu 4x při plném zacho-
vání jeho antimikrobiálního účinku. Tento farmakologický efekt
se stal základem amerického patentu č. 9564407.

Závěr
Možnosti využití proteolytických enzymů (trypsinu, chymo-
trypsinu, bromelainu a dalších) v léčbě chronických ran nejsou
v dnešní době zdaleka vyčerpány a lze předpokládat, že přede-
vším díky jejich biologické miniinvazivitě a velmi dobrému
ekonomickému poměru cost/benefit bude jejich význam v oše-
třování chronických ran narůstat.

Literatura
1. Aichele, K., Bubel, M., Deubel, G. et al. Bromelain down-regulates myofi-

broblast differentiation in an in vitro wound healing assay. Naunyn Schmie-
debergs Arch Pharmacol 386, 10: 853–863, 2013.

2. Boudry, I. Topical enzyme-based formulations. Ann Pharm Fr 65, 2: 142–
144, 2007.

3. Falanga, V. Wound bed preparation and the role of enzymes: a case for mul-
tiple actions of therapeutic agents. Wounds 14, 2: 47–57, 2002.

4. Rosenberg, L., Lapid, O., Bogdanov-Berezovsky, A. et al. Safety and efficacy
of a proteolytic enzyme for enzymatic burn debridement: a preliminary re-
port. Burns 30, 8: 843–850, 2004.

Alopecie, expandér 200 ml
Richard Kubok, Jiří Kletenský
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady,
Praha

V kazuistice je ukázáno řešení alopecie po opaření dítěte 
(ve věku cca 2 let) olejem, nyní velikosti cca 15x6 cm ve fron-
tální oblasti hlavy u -náctileté dívky pomocí expandéru veli-
kosti 200 ml a místním posunem okolní měkké naexpando-
vané vlasaté části.

Zkušenosti s krytím Hydrofiber při
léčbě chronických ran v OLÚ Moravský
Beroun
Iveta Míčková
Odborný léčebný ústav Paseka, Moravský Beroun

Hydrofiber (bez stříbra, se stříbrem) technologie vytváří ideální
prostředí pro hojení rány, zabíjí široké spektrum bakterií včetně
rezistentních na ATB, uzamyká nadbytečný exsudát a bakterie,
což napomáhá minimalizovat riziko ranné infekce a eliminovat
riziko macerace. Hydrofiber je rovněž absorpční, snižuje tak
i frekvenci převazů, což má v managementu hojení ran pozi-
tivní dopad.

Dále dokonale přilne ke spodině rány, udržuje optimální
vlhkost rány, eliminuje mrtvý prostor, ve kterém se mohou
množit bakterie a reaguje na podmínky v ráně tím, že vytváří
soudržný gel, svou extra pevností se snadno odstraňuje z rány
a minimalizuje tak bolest spojenou s prováděním převazů.

V praxi oceňuji také jeho snadné použití. Jelikož absorpce
exsudátu probíhá vertikálně a jen na spodině rány při styku
s exsudátem, krytí může přesahovat okraje rány.
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Přikládá cca 1,5–2 cm přes okraj rány, protože dochází
k jeho zmenšení po absorpci exsudátu.

Nejnovějším zástupcem Hydrofiberu je Aquacel Ag+ Extra,
jehož vlastností, kromě výše uvedených benefitů, je ideální
fungování Ag+ technologie, kdy ionty stříbra narušují a roz-
kládají povlak biofilmu a zabraňují jeho znovuvytvoření. Bio-
film je komplexní mnohočetná struktura tvořená bakteriemi,
které produkují vrstvu slizu na svoji ochranu. Biofilm se podílí
na 80 % všech infekcí ve zdravotnictví. Není vždy viditelný,
ale většina chronických ran biofilm obsahuje. Ten se pak stává
hlavní příčinou zdlouhavého hojení. Je velmi těžko odstrani-
telný. I po důkladném débridementu se rychle obnovuje. Je re-
zistentní na prostředky s PHMB, jódem, medem i na některé
s obsahem Ag.

V našem ústavu krytí Hydrofiber využíváme nejčastěji pro
jeho nespočet benefitů. Při ošetřování nehojících se ran s ním
mám dlouholetou, a hlavně velmi dobrou zkušenost.

V mém sdělení prezentuji několik kazuistik léčby ran u pa-
cientů s využitím tohoto krytí.

Naše zkušenosti s kolagenovým krytím
v léčbě stagnujících ran

Jaroslav Kubalák
Chirurgické oddělení, 
Nemocnice Vyškov

Hlavní body prezentace:
 Teoretická východiska pro smysl použití kolagenu, mini-

mum biochemie a fyziologie.
Kolagen je vláknitá bílkovina pojivové tkáně savců, v kůži
se vyskytuje převážně kolagen typu I, jde o hlavní protein
extracelulární matrix, vytváří strukturální skelet tkáně,
představuje 70–80 % suché hmoty kůže.

 Funkce kolagenu v hojení ran.
Bioaktivní krytí, ovlivňuje prostředí v ráně, aktivně vstupuje
do procesu hojení. Interaguje s hemokoagulační kaskádou
– aktivuje ji. Aktivuje makrofágy, monocyty, neutrofily. Pod-
poruje motilitu a aktivitu fibroblastů a keratinocytů, stimu-
luje angiogenezi, inhibuje MMPs, je signálem ke kontrakci
rány.

 Několik náčrtů a grafů – struktura kolagenu x schéma pů-
sobení x graf z italské studie – porovnávající chemotaktický
efekt.

 Kolagen jako terapeutické krytí. Plní dvě funkce – mecha-
nickou a biologickou (rozvedeno na 2 skenech).

 Na jaký typ rány a jakým způsobem kolagen používáme.
 Soubor cca 30 pacientů v časovém období cca 2 let, rozčle-

něný dle etiologie rány, fáze hojení, velikosti a sekrece. Vý-
znam „historie“ rány. Převažují bércové vředy žilní a smí-
šené etiologie.

 Naše výsledky vztažené k zhojení či alespoň signifikantnímu
zmenšení rány (včetně fotodokumentace).

Závěr
Dle našich zkušeností je kolagen efektivní krytí, které použí-
váme u nepříliš rozsáhlých, obtížně se hojících – stagnujících
ran, zejména bércových vředů žilní etiologie, s velmi dobrým
efektem.

Akutní těžká nekrotizující
pankreatitida s orgánovým selháním

Monika Kubicová
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, NsP Karviná-Ráj, 
pracoviště Orlová

63letá pacientka byla přeložena na oddělení ARO pro akutní
respirační insuficienci s poruchou vědomí při progresi těžké
nekrotizující pankreatitidy. Nález nekrózy v celém rozsahu
pankreatu a výskyt pseudocysty, která byla pod CT kontrolou
punktována. Progrese stavu vyžadovala laparotomii, při které
byl pro obtíže s uzavřením dutiny břišní nasazen podtlakový
systém, který se na sále vyměnil celkem 2x. Po definitivním
uzavření dutiny břišní, ošetřování operační rány a defektů po
drénech prostřednictvím speciálních krytí se břicho zhojilo bez
komplikací. Jedinou komplikací byla rána po vytažení cíleného
drénu, která se pomocí speciálního krytí podařila také zhojit.
Nezapomínali jsme ani na prevenci dekubitů, díky které za ce-
lých 61 dní hospitalizace na ARO nevznikl. I přes vážný zdra-
votní stav a nepříznivou diagnózu došlo u pacientky k úplnému
uzdravení a plnohodnotnému návratu do života, který vedla
před onemocněním.

Celá prezentace je obohacena o autentické záběry operace
a nasazení V.A.C. systému na sále, našeho oddělení i samotné
pacientky.

Dívejme se na ránu a naslouchejme
pacientovi

Jana Krpatová, Gabriela Seidlová, Veronika Wertzová, 
Vladimíra Adámková
Klinika nemocí kožních a pohlavních, 
FN Hradec Králové

Prezentujeme kazuistiku 42leté ženy, která trpí od roku 1995
systémovým lupus erythematodes, antifosfolipidovým syndro-
mem při SLE, chronickou ICHDK. Je patrna obliterace bérco-
vých tepen pravé dolní končetiny. Stav po lokální trombóze ar-
teria poplitea vlevo v září 2005, emboligenní uzávěr periferie
arteria peronea a arteria tibialis posterior vlevo v září 2005, en-
dovaskulárně neřešitelný. Vzhledem k základnímu chronic-
kému onemocnění je v trvalé medikaci cca 15 léků per os. Na
této kazuistice chceme ukázat, že pacientka je dobře zaléčena
stran základních diagnóz, ale bolest defektu se stala pro lékaře
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nepodstatným projevem, nikdo nechtěl pacientce věřit, že má
tak ukrutné bolesti defektu na bérci levé dolní končetiny (i přes
analgetickou clonu opiáty), který vznikl v listopadu 2016, snad
po otlaku lemem ponožky. Jednalo se o suchou nekrózu s fleg-
monózním okrajem. Defekt rapidně progredoval do velikosti
5x4 cm s hloubkou 1 cm, s četnými kalcifikacemi, v současné
době se daří čistý, granulující defekt postupně zmenšovat i bez
cévní intervence, která není možná.

V mezidobí (září 2016) pacientka prodělala akutní ischemii
pravé horní končetiny, obtékaný trombus odstupu arteria ra-
dialis a uzávěr arteria ulnaris a uzávěr digitálních tepen III.–
V. prstu. Pacientka byla opakovaně hospitalizována, v období
13.–26. 9. 2016 byla provedena lokální trombolýza, 3x rheofe-
réza a po dobu 22 dní alprostadil (Prostavasin), 26. 9. – 5. 10.
2016 byla provedena axilární nervová blokáda, 5. 10. 2016
hrudní sympatektomie RFA pod CT kontrolou, v listopadu
2016 však došlo k amputaci distálních částí článků III.–V. prstu.

Na této kazuistice chceme též ukázat spolupráci lékařů růz -
ných odborností (intervenční radiologie, angiologie, aneste-
ziologie, chirurgie, kožní) a sester konzultantek pro hojení
chronických ran (kardiologie, revmatologie, kožní, GMK).

Riziko nekomplexní péče u pacienta
s chronickou ránou

Alice Ručková
Nemocnice Český Těšín

Prioritním cílem v péči o geriatrického pacienta je globální
přístup v péči s plným respektováním biopsychosociální inte-
grity pacienta. Riziko komplexnosti v péči o pacienta však
skrývá často setrvání v komplexní péči jen teoreticky či termi-
nologicky. Specializace v lékařství a ošetřovatelství zajišťuje
v praxi nutná zjednodušení, která však v důsledku péči zkva-
litňují v uvedené oborové výseči, avšak mnohdy za cenu ztráty
komplexnosti. Dotazníkovou metodou jsme provedli krátkou
studii s cílem určení míry ovlivnění přítomnosti rány na glo-
bálním přístupu k pacientovi v nemocniční péči. Výsledky uka-
zují, že přítomnost defektu u geriatrického pacienta v našem
zařízení globální přístup neomezuje, léčba samotné rány není
prioritním cílem. Terminologicky komplexní léčba pacienta
s defektem převažuje nad komplexní léčbou rány.

Role geriatra v léčbě chronických ran

Michal Folwarczny
Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín

Na příkladech klinických anabází pacientů je poukázána širší
souvislost a globální pohled na rány v rámci křehkých či závis-
lých geriatrických pacientů. Geriatrie se oproti jiným lékař-

ským oborům orientuje na odhalování funkčních syndromů,
které často mají i nemalý prognostický význam. Zde spatřuji
její možný největší přínos v klinické praxi. Péči o geriatrického
pacienta nelze ponechat na specializovaných oborech, kde roz-
hodovací proces je založen na exaktní objektivizaci insuficience
cílového orgánu a velmi často povrchní klinické úvaze stran
funkčního stavu pacienta. V rámci zvýšení kvality v péči
o křehké či závislé pacienty je žádoucí snaha o funkčně zamě-
řený pohled. U pacientů s chronickými ranami je tato proble-
matika markantně ilustrativní.

Vybrané aspekty depresivní poruchy
v léčbě pacienta s chronickou ránou

Lidie Ćmielová
Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín

Prevalence depresivní poruchy v dlouhodobé péči se pohybuje
až kolem 45 %. Na základě vlastních zkušeností prezentujeme
depresivní poruchu jako významnou komorbiditu komplikující
výslednou léčbu samotného defektu. Mechanismy působení
psychologického stresu v procesu hojení chronické rány již nej-
sou pouhou teorií. Kromě přímého působení na tkáňové
úrovni jsou z geriatrického pohledu významné zejména tzv. 
health-demaging behaviors, tj. vědomé či podvědomé vzorce
chování, které jsou v konečném důsledku stran zhojení rány
nežádoucí. V následné péči se jedná zejména o hypomobilitu,
snížený příjem stravy a nespolupráci ve všech aspektech léčby.
Při efektivním využití širokého spektra přídatných pozitivních
vlastností psychofarmak jejich benefit výrazně převažuje nad
případnými riziky. U pacienta v následné péči s chronickou ne-
hojící se ránou, u něhož je perspektiva funkčního zlepšení,
proto doporučujeme nasazení antidepresivní terapie.

Spasticita geriatrických pacientů –
rizikový faktor dekubitů

Alfréd Heckel
Rehabilitační oddělení, Nemocnice Český Těšín

Spasticita geriatrických pacientů se vyznačuje signifikantním
zvýšením rizika vzniku dekubitů. Vyskytuje se u mnohých
stavů postižení centrálního nervového systému: cévní mozkové
příhody, degenerativního poškození, traumat. Terapeutické
ovlivnění je možné formou medikamentózní, rehabilitační či
chirurgickou. Přínos fyzioterapie je nesporný, avšak časově
a personálně náročný. K dosažení smysluplného efektu je
v první řadě nutné stanovení reálných cílů a zejména v dlou-
hodobé péči promyšlenou alokaci fyzioterapeutické péče. V ná-
sledné péči jsme nejvíce konfrontováni s flekční spasticitou
dolních končetin u imobilních pacientů a rizikem či již vzni-
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kem dekubitů pat. Z pohledu rehabilitace můžeme stav ovlivnit
polohováním, pasivním protahováním svalů, fyzikálními me-
todami (aplikace tepla, chladu, ultrazvuk), elektrostimulací
a použitím protetických pomůcek (dlahování) a odlehčením
postižené oblasti.

Sister Mary Joseph nodule – kazuistika
sesterské odvahy

Renata Rzymanová
Oddělení následné péče a Oddělení odborné 
ošetřovatelské péče, Nemocnice Český Těšín

V roce 1949 ve státě Minnessota upozornila vrchní sestra
Marie Joseph chirurga na možnou souvislost pupečního no-
dulu s nádorovým nitrobřišním onemocněním. V roce 2012
byla na naše oddělení přijata k následné péči 81letá pacientka
z interního oddělení po plicní embolii bez zjištěného případ-
ného sekundárního trombofilního stavu. V ošetřovatelské pře-
kladové zprávě byla uvedena diagnóza defektu pupku, v lékař-
ské zprávě ale tato okolnost zmíněna nebyla. Přijímací lékař
označil morfu jako granulom pupku a indikoval ji k lokální te-
rapii konzervativními prostředky. Třicetiletá praxe zdravotní
sestry však vyvolala diagnostickou konfrontaci s mladým oše-
třujícím lékařem. Opakované upozornění na atypii útvaru
v pupku vedlo k následné histologické verifikaci s překvapivým
nálezem adenokarcinomu.

Úskalí respektování přání pacienta
v léčbě chronické rány

Andrea Hrkalová
Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín

Prezentujeme kazuistiku 66leté pacientky s rozsáhlými ulce-
racemi dolních končetin, pacientka byla dlouhodobě léčena
jen formou domácí péče. Na přání pacientky nebyla poskyto-
vaná péče rozšířena o další modality. Sestrami domácí péče
byl defekt v domácím prostředí pravidelně lokálně ošetřován.
Pacientka samotná v dalším průběhu onemocnění neakcep-
tovala vyšetření lékařem ani ambulantně, ani formou domácí
návštěvy. Stav pacientky se necelé čtyři měsíce postupně zhor-
šoval, došlo k rozvoji těžké proteinové malnutrice, imunode-
ficitu s rozvojem sepse a rizikem amputace dolní končetiny.
V této fázi již požadavek nemocné na domácí léčbu respekto-
ván nebyl a po intervenci rodiny byla pacientka přesvědčena
k hospitalizaci. Po přijetí na naše oddělení byla u pacientky
zjištěna depresivní porucha, jež zprvu omezovala spolupráci
i v následné péči. Po řádném zaléčení se stav psychiky paci-
entky zlepšil, což se projevilo i ve znatelném efektu lokální
a celkové interní péče.

Možnosti a úskalí využití autologních
a xenogenních destičkových faktorů
v praxi
Barbara Kubešová
VA-BIOS, s.r.o.

Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny,
které se nacházejí v alfa-granulích krevních destiček. Mezi nej-
známější patří PDGF (platelet-derived growth factor), GF-β
(transforming growth factor β), IGF (insulin-like growth fac-
tor), VEGF (vascular endothelial growth factor), FGF (fibro-
blast growth factor) a HGF (hepatocytocyte growth factor).
Naše zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení des-
tičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regene-
račních procesů.

Růstové faktory se po uvolnění ihned váží na transmem-
bránové receptory buněk přítomných v místě defektu. K buň-
kám, které obsahují receptory pro trombocytární růstové fak-
tory, patří: mesenchymální kmenové buňky (MSC),
osteoblasty, fibroblasty, endoteliální buňky a buňky epider-
mis. Destičkové faktory po navázání na příslušné receptory
stimulují kožní buňky k produkci kolagenu a fibronektinu,
čímž prokazatelně urychlují hojení tkáně. Destičkové faktory
významně působí na mezenchymální kmenové buňky, které
přitahují, aktivují a podporují jejich diferenciaci i obnovu.
Důležitou vlastností mezenchymálních kmenových buněk je,
že se v ischemické tkáni predilekčně diferencují do cévních
buněk. Tato vlastnost je především v oblasti hojení ran vysoce
ceněná.

Růstové faktory destiček se v humánní i veterinární medi-
cíně využívají nejčastěji ve formě PRP (platelet rich plasma),
méně často ve formě lyzátu.

PRP se používá v ortopedii, kde je aplikována do kloubů pro
zmírnění projevů artrózy, nebo k poškozeným šlachám, kde
urychluje jejich hojení. Toto využití je shodné v humánní i ve-
terinární medicíně. PRP se s úspěchem používá v oblasti hojení
ran, a to zejména ran chronických a těžko hojitelných, jako jsou
bércové vředy, anální fisury, píštěle, diabetické rány a dekubity.

Chirurgové používají PRP i při operacích, protože PRP po-
máhá stavět krvácení a současně startuje hojivé procesy. Zej-
ména ve stomatologii, při těžších ortodontických zákrocích, se
PRP používá již vcelku běžně.

Velká oblast využití pro destičkové faktory se objevila v ob-
lasti plastické a estetické chirurgie. Zajímavé je, že v naší re-
publice je právě tato oblast využití PRP nejčastější, zatímco na-
příklad v Německu se více než dvě třetiny přístrojů k separaci
PRP používá pro oblast hojení ran.

Destičkový lyzát (DL) je více využíván v oftalmologii, zej-
ména v indikaci syndromu suchého oka, a je účinný i tam, kde
jiné typy léčby selhávají. Nejčistší DL se používá jako suple-
ment do média, zejména při kultivaci mezenchymálních kme-
nových buněk.
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Úskalí
Legislativa
Po rozhodování, jestli se léčba PRP má zařadit pod léčivo nebo
pod Zákon o lidských tkáních a buňkách, se prozatím situace
vyřešila zařazením mezi zdravotnické metody.
Standardizace
Chybí standardizace metody. Vše je vlastně širokým souborem
case reportů. Standardizace je ale velmi obtížná. Samotná de-
finice PRP je velmi široká. Uvádí se dvou až pětinásobné množ-
ství trombocytů v plné krvi. Různý způsob přípravy vede
i k různé kontaminaci bílými krvinkami.

PRP by měla být vyráběna validovaným a maximálně uza-
vřeným systémem. Představa jednoduché centrifugace je
mýtus. Další mýty jsou, že destičkové faktory jsou extrémně la-
bilní a je nutné podat co nejčerstvější PRP, že některé firmy do-
káží zkoncentrovat krevní destičky až stonásobně (ano, některá
transfuzní oddělení, ale pro hojení ran je to málo vhodné), že
má smysl podávat jen aktivované destičky a další.
Degranulace
Ovlivnění degranulace trombocytů má vliv na rychlost nástupu
působení destičkových faktorů na membrány buněk. Degra-
nulaci brzdí již samotný citrát, který se běžně používá při se-
paraci trombocytů (stomatochirurgové často přidávají vápenné
ionty k jeho neutralizaci), ale vliv mají i léky, které pacient
užívá. Antiagregancia typu kyseliny acetylosalycilové (ASA)
nebo na bázi klopidogrelu/tiklopidinu mají pozitivní nebo ne-
gativní vliv na degranulaci trombocytů, a to v závislosti na
dávce. V případě DL jsou otázky degranulace samozřejmě bez-
předmětné. Rychlá, ambulantní příprava DL by ovšem byla ne-
únosně časově i technicky náročná.

Xenogenní faktory
V biotechnologické firmě VA-BIOS, s.r.o. jsme využili vlast -
ností destičkových faktorů v oblasti regenerační kosmetiky. 
Vyvinuli jsme unikátní metodu jejich získání z bovinní krve.
Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno
jsme ověřili jejich mezidruhové působení. Postupně jsme vy-
tvořili kosmetickou řadu Healer.

Healer gel je jednoduchý gel na vodní bázi s obsahem des-
tičkových faktorů, který stačí nanést v tenké vrstvě. Výrazně
posiluje regeneraci a stimuluje hojení jak u lidí, tak i u zvířat
všech druhů.

Dalším produktem s destičkovými faktory je Healer creme,
který má pozoruhodné anti-aging účinky.

Systémová enzymoterapie jako
podpůrná léčba ischemických defektů
dolních končetin

Luboš Kubíček, Robert Staffa
Centrum cévních onemocnění, 2. chirurgická klinika, 
LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Úvod
Léčba pacientů s kritickou končetinovou ischemií ve stadiu is-
chemických kožních defektů je velmi náročná a zdlouhavá. Vý-
razně omezuje kvalitu života pacienta a často končí vysokou
amputací končetiny nebo ohrožením života pacienta. Zákla-
dem léčby kritické končetinové ischemie je úspěšné provedení
revaskularizačního zákroku, vedoucí k nápravě prokrvení kon-
četiny a umožnění zhojení ischemického kožního defektu.
Často se však setkáváme s případy tak výrazného postižení te-
penného systému, které neumožňuje provedení žádného re-
vaskularizačního zákroku, tedy jsou vyčerpány možnosti re-
vaskularizace. V takovém případě je jedinou možností ve snaze
o záchranu končetiny s ischemickým defektem konzervativní
terapie, a to jak lokální, tak medikamentózní. Systémová enzy-
moterapie je léčebnou metodou, založenou na komplexním pů-
sobení směsí hydrolytických enzymů modulujících zánětlivý
proces s prokázaným pozitivním efektem na hojení v jiných
oblastech. Cílem našeho pilotního projektu bylo zhodnocení
efektu systémové enzymoterapie jako podpůrné léčby u paci-
entů s dlouhodobě se nehojícími ischemickými defekty na dol-
ních končetinách, a také zhodnotit smysluplnost provedení bu-
doucí klinické studie o větším počtu pacientů.

Metodika
Do projektu byli zařazeni tři pacienti s kritickou končetinovou
ischemií s kožním defektem, u kterých byly vyčerpány mož-
nosti revaskularizace, a u kterých měla standardní terapie jen
omezený efekt na hojení defektu. Pacienti užívali po dobu
6 týdnů přípravek Wobenzym v dávkování 3x7 tbl denně.
V průběhu užívání přípravku a dva měsíce po ukončení užívání
byli pacienti pravidelně ambulantně sledováni a probíhala
u nich zároveň standardní lokální terapie. Krom sledování
stavu ischemického defektu (popis, měření, fotodokumentace)
probíhalo i měření transkutánní tenze kyslíku (TcpO2) v oblasti
kožního defektu.

Výsledky
U všech tří pacientů bylo pozorováno zlepšení stavu kožního
defektu. V prvních třech týdnech došlo k relativnímu zhoršení
stavu defektu se zvýšením exsudace a množství povlaku – „čis-
tící fáze“, následně došlo k rozvoji granulační tkáně a signifi-
kantnímu zatažení kožního defektu. Hodnoty TcpO2 nebyly sy-
stémovou enzymoterapií ovlivněny, takže předpokládaný efekt
terapie na zlepšení samotného prokrvení tkání se nepotvrdil.
Byla však nalezena korelace mezi hodnotou TcpO2 a mírou
efektu terapie. U pacientů s vyššími hodnotami TcpO2 byl efekt
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terapie rychlejší a výraznější. V průběhu terapie došlo také ke
snížení bolesti v oblasti defektu u všech pacientů. Efekt terapie
přetrvával i po dobu dvou měsíců po jejím ukončení.

Diskuse
U všech tří pacientů byl přítomen defekt, který nevykazoval
v průběhu 4–6 měsíců lokální terapie tendenci k hojení. Po za-
hájení systémové enzymoterapie byl stav defektů u všech tří
pacientů signifikantně zlepšen. Efektem terapie bylo nejspíše
popisované ovlivnění patofyziologických pochodů přímo
v místě kožního defektu, protože nedošlo k ovlivnění míry pro-
krvení tkání ischemické končetiny – nedošlo ke změnám hod-
not TcpO2. Měření TcpO2 se však ukázalo být dobrou predik-
tivní metodou k nasazení systémové enzymoterapie,
výraznějšího efektu enzymoterapie bylo dosaženo u pacientů
s vyššími hodnotami. Analgetický efekt terapie nelze jasně
zhodnotit, protože na ústup klidových bolestí mohlo mít vliv
samotné zlepšení stavu ischemického defektu. Pozitivní je zjiš-
tění, že efekt terapie přetrvával i po dva měsíce po jejím ukon-
čení a nedošlo k opětovnému zhoršování stavu defektů, ale na-
opak hojení nadále pokračovalo na stejné úrovni.

Závěr
Výsledky naší pilotní studie poukazují na potenciální pod-
půrný efekt systémové enzymoterapie při hojení ischemických
kožních defektů na dolních končetinách. Teprve klinická studie
o větším počtu pacientů by toto mohla potvrdit. Samotná sys -
témová enzymoterapie nevede ke zlepšení prokrvení postižené
končetiny, ale ovlivněním imunologických a reparativních po-
chodů přímo v kožním defektu přispívá ke zlepšení hojení ko-
žního defektu i ve výrazně ischemickém terénu.

Problematika hyperplastických jizev
pohledem dermatologa

Radek Litvik
Kožní oddělení, LF a OU FN Ostrava

Definice, etiopatogeneze a epidemiologie
Hyperplastické (hypertrofické a keloidní jizvy) jizvy lze defi-
novat jako odchylky od typického hojení ran. Anabolické a ka-
tabolické procesy v ráně s fyziologickým hojením dosáhnou
rovnováhy přibližně za 6–8 týdnů po původním poranění.
V této fázi hojení rány je pevnost jizvy přibližně 30–40 %. S vy-
zráváním jizvy v čase se pevnost jizvy v tahu zvyšuje v důsledku
postupného zesíťování kolagenních vláken příčnými vazbami.
Pokud dojde k poruše rovnováhy mezi anabolickou a katabo-
lickou fází tvorby jizvy, vytváří se větší množství kolagenu,
které není degradováno, a jizva roste ve všech směrech. Taková
jizva se pak vyvyšuje nad kožní povrch a zůstává více pro-
krvená. Nadměrné množství fibrózní tkáně je označováno ter-
mínem hypertrofická a keloidní jizva.

Přesný mechanismus vzniku hypertrofických a keloidních
jizev nebyl dosud objasněn. Nicméně zvýšená prevalence ke-

loidních jizev u osob se zvýšenou kožní pigmentací podporuje
význam genetické podstaty. Primární příčinou vzniku hyper-
trofické a keloidní jizvy jsou traumata kůže jak fyzikální (např.
propíchnutí ušního lalůčku, chirurgický výkon), tak patolo-
gická (např. akné, plané neštovice, popáleniny). Ke tvorbě hy-
pertrofických a keloidních jizev může přispět také přítomnost
cizích látek, infekce, hematomu nebo zvýšeného napětí kůže
v místě sutury rány. V literatuře byly popsány případy i spon-
tánního vzniku keloidních jizev.

Keloidními jizvami je postižen pouze člověk, nejvyšší inci-
dence keloidních jizev je u osob ve věku od 10 do 30 let, posti-
žena bývají obě pohlaví stejně. Keloidní jizvy jsou častější u et-
nika s vyšším fototypem, jedinci bílé rasy bývají postiženi méně
často.

Klinický obraz, diagnostika a diferenciální diagnostika
Keloidní jizvy jsou způsobeny nadměrným růstem jizevnaté
tkáně, obvykle v oblastech předchozího traumatu. Takové jizvy
se šíří do okolí oblasti poškození a vyčnívají nad úroveň okolní
kůže. Přesahují tedy hranice původní rány (chirurgického vý-
konu), obvykle spontánně neregredují a po opakovaném vyříz -
nutí mají tendenci recidivovat. Hypertrofické jizvy jsou cha-
rakterizovány jako klobáskovité, vyvýšené fibrózní léze, které
obvykle neexpandují za hranice původního zranění a mohou
spontánně během 12–24 měsíců regredovat, i když regrese ne-
musí být kompletní. Hypertrofické a keloidní jizvy obvykle ne-
působí, kromě kosmetického diskomfortu, svým nositelům
větší potíže. Vzácně pacienti popisují pocit bolestivosti, svědění
či pálení. Je všeobecně známo, že jizvy ovlivňují kvalitu života
pacientů ve fyzické a psychické rovině. Fyzické utrpení se často
vyskytuje u jizev, které negativně ovlivňují mobilitu pacientů,
jedná se o jizvy v blízkosti kloubů. Jizvy jsou také významně
spojeny s poruchami sebevědomí, s úzkostmi a depresemi (tzv.
jizvy na duši). Až 25 % pacientů s jizvou na hrudníku po kar-
diochirurgické operaci pro vrozenou srdeční vadu nenávidí
svou jizvu.

V diferenciální diagnostice je nutno odlišit především der-
matofibrom (tuhá, polokulovitá papule barvy kůže nebo na-
hnědlá) a dermatofibrosarkom (projev napodobující keloidní
jizvu, za kterou bývá často zaměněn). V obou případech po-
může histologické vyšetření odlišit tyto nozologické jednotky.

Diagnóza je obvykle založena na klinickém nálezu. Tíži kli-
nického stavu jizvy lze skórovat podle nejrůznějších klasifikací
jizev, v praxi se nejčastěji používá klasifikace z Vancouveru (tzv.
Vancouver Scar Classification). V nejistých případech může
potvrdit diagnózu biopsie.

Léčba
K výběru vhodné terapie musíme zvážit charakter, lokalizaci,
velikost a hloubku jizvy, věk pacienta a eventuelní odpovědi
na předchozí léčbu. Léčba hypertrofických a keloidních jizev
zahrnuje aplikaci gelu s obsahem extraktu z cibule, okluziv-
ních či semiokluzivních silikonových obvazů, kompresivní te-
rapii, intralezionální aplikaci kortikosteroidů, 5-fluorouracilu
(5-FU), bleomycinu, doxorubicinu či interferonů (IFN), pro-
mražení jizvy tekutým dusíkem, excizi jizvy či radioterapii.
Lokálně lze také aplikovat verapamil, kyselinu retinovou, imi-
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quimod či takrolimus a mnoho dalších látek. Slibné výsledky
v léčbě hypertrofických a keloidních jizev vykazují antiangio-
genní faktory, jako jsou inhibitory vaskulárního endoteliál-
ního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab či deriváty
transformujícího růstového faktoru (TGF-β3) a rekombi-
nantní lidské interleukiny (rhIL-10), které účinně snižují syn-
tézu kolagenu.

Kazuistiky pacientů s bércovým 
vředem

Žaneta Tomanová
Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK 
a FN Hradec Králové

Bércový vřed (lat. ulcus cruris) je ztráta kožní substance zasa-
hující různě hluboko do podkožních tkání. Jedná se o chronic-
kou ránu s dobou hojení delší než šest týdnů. Vzniká násled-
kem závažných trofických změn tkáně poškozené předchozím
onemocněním, nejčastěji vaskulárním. Vyskytuje se především
ve vyšším věku. Jde o polyetiologické onemocnění.

Etiopatogeneze
Ve většině případů vzniká následkem závažných trofických
změn – až v 85 % žilního původu (tzv. venózní ulcerace),
v 10 % tepenného původu, zbylých 5 % má jinou příčinu.
Zevní příčiny: fyzikální, chemické, infekční, artefakty.
Vnitřní příčiny: poruchy venózní, arteriální, lymfatické, hema-
togenní, koagulační, metabolické, neuropatická onemocnění,
vaskulitidy, tumory, smíšené poruchy.

Představujeme kazuistiky dvou pacientek s bércovým vředem
na podkladě chronické žilní insuficience, které se nám poda -
řilo, ve vzájemné spolupráci s agenturami domácí péče během
11 měsíců zhojit.

Využití hydrogelu s alginátem
u popálených pacientů

Romana Vrátná, Sylva Unucková
Popáleninové centrum, FN Ostrava

Cílem sdělení je prezentovat využití hydrogelu u popálených
ploch hlubšího charakteru.

Hydrogel s alginátem využíváme k čištění povleklé popálené
rány, k odstranění nekrotické tkáně a v neposlední řadě k na-
startování granulace. Gel je složen z hydropolymerů, které ob-
sahují velké množství vody a tak hydratují spodinu. Alginát,
který je obsažen v hydrogelu, spolu se sekretem z rány absor-
bují zbytky odumřelých buněk, hnis a bakterie, a tím je rána
čištěna. Po přiložení gel chladí a tím snižuje bolest.

Používáním hydrogelu s alginátem se nejen zkrátila doba
hospitalizace, ale výrazně se snížila bolestivost při výměně krytí
a také frekvence převazů. Klient může být propuštěn do domácí
péče a dle stavu rány dojíždět na ambulantní převazy.

Ischemické defekty horních končetin
u pacientů s AV shunty v chronickém
hemodialyzačním programu

Břetislav Fabián
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, 
Nemocnice Podlesí, Třinec

Dialyzační shunt představuje „lifeline“ pro pacienty s chronic-
kým renálním selháním. Komplikace zkratů, které mohou vést
až k ischemii ruky, představují zejména hyperfunkční shunty
se steal syndromem a stenózy ve výtokovém, ale i přítokovém
traktu tepenného řečiště horní končetiny.

Steal syndrom se podle literárních údajů vyskytuje u paci-
entů s dialyzačním přístupem v 10–20 %. Klinicky se může ma-
nifestovat různou mírou intenzity – pocitem chladné konče-
tiny, paresteziemi, bolestí, ulceracemi až defekty se ztrátou
tkání.

Rozvoj a manifestace symptomatologie souvisí s etáží
a typem dialyzačního přístupu. Asi 4 % pacientů s DASS (Dia-
lysis Access Steal Syndrom) si z důvodu klinické symptomato-
logie vyžádá řešení steal syndromu.

Autor představuje všeobecnou problematiku steal syndromu
(epidemiologické údaje, patofyziologii vzniku, rizikové faktory,
diagnostiku i jednotlivé možnosti ovlivnění steal syndromu)
a na několika kazuistikách prezentuje vlastní zkušenosti s ře-
šením steal syndromu v Nemocnici Podlesí, Třinec.

Chirurgické revaskularizační možnosti
u pacientů s kritickou končetinovou
ischemií

Ján Bulejčík
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, 
Nemocnice Podlesí, Třinec

Ischemická choroba dolních končetin postihuje v civilizova-
ných zemích 4–5 % populace a výrazně stoupá s věkem. Jde
o závažné progredující onemocnění, kdy 20–30 % pacientů se
v průběhu šesti let dostává do stadia kritické končetinové is-
chemie (KKI), kdy je končetina vitálně ohrožena s rizikem vy-
soké amputace 20–30 %. Základem léčby pacientů s KKI je re-
vaskularizace, protože jen samotná konzervativní léčba vede
ve 40 % k amputaci končetiny do 1 roku od stanovení diagnózy.
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Z terapeutických možností máme k dispozici revaskularizační
metody chirurgické, endovaskulární nebo kombinaci endovas-
kulárních a chirurgických metod v jedné době (tzv. kombino-
vané nebo hybridní výkony – HV). Chirurgické revaskulari-
zační metody jsou prováděny přímo na cévě. Základním
výkonem jsou dezobliterační výkony na tepnách. V případě
rozsáhlejšího uzávěru přicházejí do úvahy bypassové operace.
Problémem pacientů s KKI je, že ve většině případů mají cévní
postižení na více etážích cévního systému. Samotná chirur-
gická revaskularizace by vyžadovala extenzivní bypassové ope-
race, které jsou pro pacienta zatěžující a jsou spojeny se zvýše-
ným počtem komplikací. V těchto případech je nutné
kombinovat chirurgickou revaskularizaci s endovaskulárním
výkonem v jedné operaci. (Kombinované – hybridní revasku-
larizační metody). Hybridní výkony jsou méně invazivní, nej-
sou nutné extenzivní bypassy, překonávají dlouhé segmenty te-
penných obstrukcí.

V práci prezentujeme naše zkušenosti s hybridní terapií
(HT) za období 2011–2014. Hybridně jsme operovali 105 pa-
cientů s ICHDK. 82 pacientů (78 %) bylo ve stadiu KKI. Z toho
40 pacientů (40 %) s chronickou KKI a 38 pacientů (38 %)
s akutní KKI. Ve stadiu klaudikací bylo 23 (22 %) pacientů.

Výsledky HT u KKI n=40 pacientů: primární/sekundární
průchodnost (PP/SP) byla 1 měsíc – 85/87 %, 12 měsíců
52/78 %, 36 měsíců 45/78 %, 55 měsíců 45/62 %. Záchrana
končetiny 1 měsíc 92 %, 12–55 měsíců 86 %. Vysoká amputace
byla u 5 (13 %) pacientů. Zemřeli 4 (10 %) pacienti. Do 30 dní
2 pacienti, nad 30 dní 2 (23 a 50 měsíců).

Závěr
Dle našich klinických zkušeností je benefit hybridních výkonů
hlavně u pacientů s kritickou končetinovou ischemií s akcep-
tabilní dlouhodobou průchodností, mortalitou i záchranou
končetiny.

Principy endovaskulární terapie
u pacientů s chronickou kritickou
končetinovou ischemií

Martin Kamarád
Nemocnice Podlesí, Třinec

Cíl
Prezentace současných zásad a pravidel endovaskulární terapie
změn tepen dolních končetin u pacientů s projevy chronické
kritické končetinové ischemie, zejména postupů využívajících
principy revaskularizace v přímé linii, principů revaskularizace
dle teorie angiozomů a revaskularizace co největšího počtu
tepen. Stručná prezentace klinického efektu endovaskulární te-
rapie u pacientů s chronickou kritickou končetinovou ischemii
(dále CHKKI) z pracoviště autorů.

Metodika
Cílem endovaskulární terapie je dosažení maximálně možného
stupně prokrvení cílové oblasti – periferie končetiny, a co nej-
vyšší technická úspěšnost. Hlavními prostředky k dosažení
těch to požadavků jsou: 1. revaskularizace v přímé linii a co nej-
více do periferie, 2. maximálně cílená revaskularizace dle teorie
angiozomů, 3. zprůchodnění co největšího počtu bércových
tepen, 4. využívání alternativních cévních přístupů, 5. použí-
vání aktuálně nejmodernějšího materiálu určeného k endovas-
kulární terapii. Autoři na svém pracovišti dlouhodobě sledují
a hodnotí klinickou úspěšnost endovaskulární terapie u paci-
entů s projevy CHKKI dosaženou za šest měsíců od provedení
zákroku. Za klinický úspěch je považováno: 1. zahojení ulce-
race, 2. zastavení progrese šíření defektu s eventuální nutností
provedení maximálně TMT amputace.

www.acelity.com www.systagenix.com
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Výsledky a závěr
V celé sledované skupině bylo dosaženo klinického úspěchu za
šest měsíců od provedení zákroku u 87,6 % pacientů. Tento vý-
sledek lze považovat za velmi dobrý, i když na začátku sledo-
vaného období nebyly uplatňovány všechny výše uvedené pri-
ncipy. Nicméně dle současných názorů dodržování všech
prezentovaných zásad a principů musí být atributem každého
moderního a seriózního pracoviště zabývajícího se endovas-
kulární terapií CHKKI.

Mikrobiální profil chronických ran –
výsledky vlastního výzkumu

Ondřej Malý1, Michaela Široká1, Iveta Brožková2, 
Marcela Pejchalová2, Markéta Vydržalová2

1Chirurgická klinika, FN Hradec Králové
2Katedra biologických a biochemických věd, 
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Úvod
Nadměrné užívání antibiotik u infikovaných chronických ran
zůstává celosvětovým problémem a přispívá k prodlouženému
hojení a rozvoji rezistentních bakteriálních kmenů. Infekce je
také obvykle považována za klíčový faktor ovlivňující hojení
chronických ran a většina výrobců moderních materiálů pro
vlhké hojení klade na první místo antimikrobiální účinky vy-
ráběných přípravků. Dnes se však již ukazuje, že pro hojení
chronické rány je kolonizace bakteriemi v ráně přirozený jev,
který brání rozvoji oportunních patogenů. Primárním cílem
naší studie proto bylo zjistit zastoupení mikroorganismů
v chronických ranách u neselektované skupiny pacientů s chro-
nickými ranami. Sekundárním cílem bylo ověřit antimikrobi-
ální účinek širokého spektra moderních materiálů, které jsou
k dispozici na našem trhu, a porovnat tento účinek s efektem
na hojení rány.

Metody
Do této prospektivní studie mezi lety 2016–2017 byli zařazeni
všichni pacienti trvale ošetřovaní v ambulanci pro chronické
rány na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové. Každá chronická rána byla v úvodu obložena na 15 minut
obkladem s oplachovým roztokem s obsahem betainu, poté byl
proveden chirurgický débridement na čistou spodinu k dů-
kladnému odstranění biofilmu a následně byl proveden tam-
pónový stěr, odběrová zkumavka byla chlazena a zpracována
do 2 hodin od odběru. Jednotlivé bakteriální kmeny byly ur-
čeny metodou MALDI TOF. Každý stěr byl zaznamenán do na-
šeho registru včetně velikosti rány a konkrétního materiálu,
který byl od poslední kontroly na ránu aplikován.

Výsledky
Do naší studie jsme zařadili celkem 61 pacientů (29 mužů a 32
žen) s průměrným věkem 72,7 (±14,6) let a rozpětím 23–93 let.
Průměrné BMI dosáhlo hodnoty 30,9±7,5 kg/m2. Příčinou

vzniku defektů byla nejčastěji chronická žilní insuficience, a to
v 69 % případů (N=42), dále dekubity v 10 % (N=6), ische-
mická choroba dolních končetin v 8 % (N=5), syndrom diabe-
tické nohy ve 3 % (N=2), izolovaný lymfedém ve 2 % (N=1)
a jiné příčiny v 8 % (N=5). Jen dva pacienti z celé skupiny byli
kuřáci, 6 pacientů se léčí pro diabetes mellitus 2. typu. Prů-
měrná velikost chronické rány v celém souboru byla 82,5 cm2,
přičemž bércové žilní vředy měly průměrnou velikost 104 cm2.
Za zmínku stojí poznámka, že pacienti s posttrombotickým
syndromem trpěli téměř dvojnásobně velkými defekty. Velikost
defektů se mezi převazy průměrně zmenšila o 6 cm2. Celkem
jsme z chronických ran vykultivovali 57 různých druhů pato-
genů vč. 5 anaerobních kmenů. Nejčetnější bakteriální kmeny
jsou uvedeny v tabulce níže. Většina ran byla polymikrobiál-
ních s průměrným osídleným 2,8 kmenů na chronickou ránu.
Procentuální zastoupení jednotlivých kmenů se mezi převazy
lišilo jen minimálně, a to bez ohledu na zvolený materiál.
Přesto při vhodně zvoleném materiálu a příznivým podmín-
kám k hojení došlo ke zmenšení defektu bez ohledu na kon-
krétní bakteriální osídlení rány. Z našich výsledků však zatím
nelze jednoznačně říct, zda některý materiál přispívá k hojení
rány více než jiný, na tyto závěry je třeba provést obsáhlejší vý-
zkum.

Závěr
Prospektivní studie zahrnující 62 pacientů s chronickými ra-
nami různé etiologie prokázala, že většina chronických ran je
polymikrobiální a že tato kolonizace rány jednoznačně nezpů-
sobuje zpomalené hojení rány, pokud nedojde ke kritické ko-
lonizaci a manifestní infekci. Dále prokázala, že účinek moder-
ních materiálů je čistě bakteriostatický, bez výraznějšího vlivu
na zastoupení jednotlivých bakteriálních kmenů v ráně. Přesto
při vhodně zvoleném materiálu dochází ke zmenšení rány bez
ohledu na přirozenou kolonizaci rány. Je však potřeba rozsá-
hlejšího výzkumu, abychom mohli zodpovědně říci, zda ně-
které materiály přispívají ke zhojení rány významněji než ně-
které jiné.

Tab. 1: Nejvyšší četnost výskytu bakteriálních kmenů v chro-
nické ráně

Zkratky
MALDI TOF – Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization v kombinaci s de-
tektorem doby letu
BMI – Body Mass Index

Proteus mirabilis 57

Staphylococcus aureus 54

Pseudomonas aeruginosa 51

Streptococcus dysgalactiae 43

Providencia stuartii 19

Streptococcus agalactiae 16

Arcanobacterium haemolyticum 15

Proteus vulgaris 13

Corynebacterium striatum 12

Morganella morganii 12

název patogenu kumulativní četnost
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Lokální antimikrobiální strategie
u pacientů s kritickým termickým
traumatem

Břetislav Lipový1,2, J. Holoubek1, Martin Knoz1,2,3, 
Markéta Hanslianová4, Ivan Suchánek1

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
3Klinika plastické a estetické chirurgie, 
FN u sv. Anny, Brno
4Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

Pacienti s kritickým popálením představují nejohroženější sku-
pinu z pohledu rozvoje infekčních komplikací. Extenzivní ztráta
kožního krytu spolu s vysokým rizikem inhalačního traumatu
způsobuje, že tito pacienti jsou každodenně konfrontováni
s celou řadou potenciálně patogenních mikroorganismů. Pro-
inflamatorní fáze je záhy vystřídána fázi antiinflamatorní, což
způsobuje rozvoj imunoparalýzy až imunosuprese. Proto se
v etiologii infekčních komplikací u těchto pacientů uplatňují
často také nejrůznější oportunní patogeny.

Antimikrobiální terapie představuje nejsložitější kapitolu
v přístupu k těmto pacientům. Pochopitelně je i u popálených
pacientů zaznamenáván trend nárůstu rezistence k nejrůzněj-
ším antimikrobiálním preparátům. Tento trend nás nutí stále
více akcentovat komplementární strategie k systémové antimi-
krobiální/antibiotické terapii.

Volba vhodné lokální antimikrobiální strategie vede k re-
dukci počtu případů rozvoje infekčních komplikací v oblasti
popálené plochy a také snižuje pravděpodobnost rozvoje in-
fekce krevního řečiště. Obecná redukce septických komplikací
dramaticky zvyšuje šanci na přežití takto postižených pacientů.
V prezentaci budou diskutovány nejdůležitější preparáty z po-
hledu lokální antimikrobiální strategie u kriticky popálených
pacientů.

Infekce v místě chirurgického výkonu

Jan Stryja
Salvatella s.r.o., Třinec

Úvod
Asi 8 % pacientů získá za pobytu v nemocnici nozokomiální
nákazu, z toho kolem 14 % tvoří infekce v místě chirurgického
výkonu (SSI). SSI nacházíme asi u 5 % pacientů, kteří v nemoc-
nici absolvují operační výkon. Odhaduje se přitom, že až 60 %
SSI je preventabilních. SSI prokazatelně zvyšují mortalitu – více
než jedna třetina pooperačních úmrtí je spojena s přítomností
SSI u pacienta. Infekce v místě chirurgického výkonu mají také
neblahé ekonomické následky – ve Velké Británii se pohybují
vícenáklady spojené s terapií SSI u jednoho pacienta od 800 do
6 000 liber.

Metodika
SSI se dělí na povrchní (kůže, podkoží), hluboké (kůže, pod-
koží, fascie, svaly) a orgánové infekce. Projevují se typickými
příznaky (ranná sekrece – zejména hnisavého charakteru, otok
v okolí rány, bolestivost, zteplání, vzestup teploty v místě in-
fekce a vznik ranné dehiscence), pozitivním kultivačním nále-
zem, případně ji klinicky diagnostikuje do 30 dnů od operace
ošetřující lékař. Na vzniku SSI se podílí kontaminace operač-
ního pole na konci výkonu. SSI vznikají snadněji v případě, že
je v operační ráně ponechán protetický materiál, přístroj nebo
nevstřebatelný stehový materiál. Mezi rizikové faktory vzniku
SSI patří věk pacienta nad 65 let, ASA skóre nad 3, diabetes
mellitus, malnutrice, nízká hladina albuminu v séru, protiná-
dorová terapie, užívání steroidů, obezita, kouření, délka ope-
račního výkonu a charakter výkonu (kontaminované rány jsou
postiženy výrazně častěji).

Cílem prevence SSI je snížit riziko endogenní a exogenní
kontaminace rány a pokusit se odstranit nežádoucí vliv komor-
bidit a stavů, které mají vliv na lokální i systémovou odolnost
vůči infekci. V praxi se zaměřujeme především na: předope-
rační přípravu pacienta (předoperační sprchování, odstraňo-
vání chlupů z operačního pole pomocí speciálního kliperu, an-
tibiotická profylaxe, dekontaminace a chirurgická dezinfekce
rukou operačního týmu, používání sterilních pomůcek včetně
rukavic), intraoperační postupy (používání zásad asepse a an-
tisepse, antiseptická příprava kůže pacienta v místě operace,
šetrné operování a šetrný uzávěr operační rány, správné oše-
třování pooperační rány). V prevenci vzniku SSI se stále častěji
uplatňuje i terapie rány kontrolovaným podtlakem – tzv. inci-
zionální NPWT.

www.geum.org
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Terapie SSI spočívá v časné diagnostice infekce, chirurgic-
kém ošetření rány, débridementu, lokální antimikrobiální te-
rapii, terapii rány kontrolovaným podtlakem a ve specifických
případech i cíleným nasazením antibiotik. Na efektivním ma-
nagementu SSI se musí podílet multidisciplinární tým odbor-
níků, který zajistí nejen účinnou léčbu SSI již vzniklých, ale
i prevenci vzniku SSI u pacientů v riziku a zajistí dohled nad
sledováním výskytu SSI ve zdravotnickém zařízení.
Diskuse
Problematika SSI je inspirující i pro Evropskou asociaci pro
léčbu ran, která iniciovala vznik pracovní skupiny pro SSI. Vý-
sledkem bude publikace doporučeného postupu pro manage-
ment SSI v nemocnicích i v ambulantním sektoru.
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Úloha ATB terapie v léčbě chronických
defektů

Alena Lautnerová, Eva Chmelařová
Laboratoř klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL, 
Ostrava-Vítkovice

Pro chronické rány, defekty, je charakteristická dlouhá doba
hojení, která přesahuje při adekvátní terapii šest týdnů. Je zde
narušen reparativní proces hojení. Ten je mimo jiné brzděn ko-
lonizací a infekcí rány. Pouhou kontaminací nemnožících se
mikroorganismů v ráně proces hojení narušen není.

Jak kontaminace, tak kolonizace defektu není indikací k sys -
témové léčbě antibiotiky. Systémová léčba antibiotiky je indi-
kována v případě aktivně probíhající infekce s invazí do okolí
a/nebo s celkovými příznaky.

Antibiotická terapie v těchto případech by měla být volena
individuálně, s ohledem na celkový stav pacienta a přidružená
onemocnění, dále lokální nález, kde mimo jiné závisí na tom,
zda jsou postiženy pouze měkké tkáně nebo je infekcí zasažena
i kost, a v neposlední řadě s ohledem na mikrobiologické vy-
šetření.

Měl by být proveden stěr z okraje léze na rozhraní postižené
a zdravé tkáně, kde probíhá aktivní zánět s pravděpodobnou
přítomností původce. Ideální je odběr tkáňového vzorku.
Pokud jsou přítomny systémové příznaky onemocnění, měla
by být vždy odebrána hemokultura. Provedeno je mikrosko-
pické a kultivační vyšetření, jak aerobní, tak anaerobní. Nez-
bytnou součástí mikrobiologického vyšetření je stanovení cit-
livosti mikroorganismů na antibiotika.

Jako původci infekčních komplikací se uplatňují nejčastěji
streptokoky (Streptococcus pyogenes), Staphylococcus aureus,
G- tyčinky (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Proteus sp. aj.), anaerobní mikroorganismy.

Vážným problémem je stoupající počet multirezistentních
bakteriálních kmenů i stoupající četnost jejich výskytu. Tímto
dochází ke snižování účinnosti antibiotik a selhávání antibio-
tické léčby.

Jediným řešením je racionální užívání antibiotik. Zde je
nutná úzká spolupráce ošetřujícího lékaře s mikrobiologem
a komplexní vyhodnocení situace.

Přestože při volbě vhodné antibiotické terapie je nutný in-
dividuální přístup a je těžké stanovit pravidla, v přednášce bude
zmíněno alespoň základní spektrum vhodných antibiotik.
Máme k dispozici také nové antimikrobiální přípravky, které
mohou zvýšit šance na úspěch.

Hidradenitis suppurativa

Dominika Diamantová1,2

1AmbiCare Clinic, Praha
2Dermatovenerologické oddělení, Vojenská nemocnice, 
Olomouc

Hidradenitis suppurativa je chronické autoimunitní onemoc-
nění kůže, označované též jako acne inversa. Postihuje asi 1 %
dospělé populace. Projevuje se tvorbou bolestivých zánětlivých
ložisek v oblasti axil, třísel, pod prsy, na hýždích a na vnitřních
stranách stehen.

Stanovení správné diagnózy je někdy velmi obtížné a zdlou-
havé. Z toho vyplývají i obtíže a komplikace léčby. Nemocní
trpí nejen fyzicky, ale i psychicky. Výrazně je narušena kvalita
života pacientů.

V terapii se používá lokální léčba – oplachy, obklady, krémy,
masti, vlhké hojení ran. Z celkové léčby jsou to ATB, retinoidy,
antiandrogeny, kortikoidy. Součástí komplexní léčby je i chi-
rurgická intervence. K novým lékům patří i biologika.

Pokud není choroba včas a dobře léčena, může vést i k trva-
lým následkům a k invaliditě.
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Plienková dermatitída u detí na
oddelení OAIM – liečba, prevencia

Miriam Moravanská, Mariana Bojdová
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, 
Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových 
a cievnych chorôb, Bratislava

Úvod
Plienková dermatitída patrí do širokej skupiny poškodení kože
súvisiace s pôsobením moču a stolice, odborne nazývanej in-
kontinenciou asociovaná dermatitída (IAD). Väčšina pacientov
na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)
Detského kardiocentra sú deti do 6 mesiacov života (68 %).
Okrem vekového rizika sú deti v intenzívnej starostlivosti vy-
stavené iným faktorom vedúcim k IAD ako: totálna parente-
rálna výživa, používanie širokospektrálnych antibiotík, absti-
nenčný syndróm, sedácia, imobilita a zvýšené riziko
kandidovej infekcie. Preto im treba zabezpečiť včasnú preven-
ciu vzniku plienkovej dermatitídy.

Metodika
Bibliografické medicínske databázy ponúkajú množstvo vedec-
kých článkov o prevencii a liečbe IAD u detí. Preferované po-
stupy zahŕňajú použitie ľahkých, dobre roztierateľných krémov
a pást s obsahom dexpanthenolu, zinku alebo dimeticonu, ab-
sorpčných jednorazových plienok, častú výmenu plienok a dô-
slednú starostlivosť o pokožku.

Intervencie založené len na skúsenostiach a vedomostiach
každej sestry sú rôzne a preto sme sa rozhodli vytvoriť jednotný
postup na klasifikáciu a ošetrovanie plienkovej dermatitídy
u detských pacientov na našom oddelení v spolupráci
s prof. Kozoňom z Univerzitnej nemocnice vo Viedni (AKH
Wien).

Výsledky
Protokol starostlivosti sme zaviedli na našom oddelení v ja-
nuári 2015. V rámci starostlivosti je kladený dôraz na preven-
ciu a dôslednú starostlivosti o pokožku. A pri vzniknutých pre-
javoch plienkovej dermatitídy postupujeme podľa štádia
a pridruženia kandidovej infekcie. V roku 2015 sme zazname-
nali 6 detí s IAD, v 2016 to boli 3. Žiadny z týchto pacientov sa
nedostal do horšieho štádia ako 1. Všetci pacienti boli liečení
až do úplného vyhojenia.

Záver
Výsledky klinickej štúdie z Viedne a naše vlastné skúsenosti
dokazujú, že použitie jednotných postupov v prevencii a oše-
trovaní kože pri plienkovej dermatitíde vedie k zníženiu vý-
skytu a rýchlejšiemu zahojeniu poškodenej pokožky.

Literatúra
1. Doughty, D., Junkin, J., Kurz, P. et al. Incontinence-associated dermatitis:

Consensus statements, evidence-based guidelines for prevention and tre-
atment, and current challenges. Journal of Wound, Ostomy and Continence

Nursing 39, 3: 303–315, 2012. (online: http://www.nursingcenter.com/lnc/
cearticle?tid=1346532) [cit. 24. 5. 2016]

2. Fölster-Holst, R., Buchner, M., Proksch, E. Windeldermatitis. Fachzeits-
chrift Hautarzt 62, 9: 699–709, 2011.

3. Huber, I., Kozon, V. Versorgung von Windeldermatitis. JuKiP 5, 1: 40–43,
2016.

4. Huber, I., Kozon, V., Haiden, N. Windeldermatitis / inkontinenz-assoziierte
Dermatitis – Versorgung. UKKJ-SOP, AKH Wien, 2015.

5. Incontinence Associated Dermatitis (IAD): Best Practice for Clinicians,
Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. Bookstore of the WOCN
Society, 2011.

6. Beeckman, D., Van Lancker, A., Van Hecke, A., Verhaeghe, S. A systematic
review and meta-analysis of incontinence-associated dermatitis, inconti-
nence, and moisture as risk factors for pressure ulcer development. Res
Nurs Health 37, 3: 204–218, 2014.

7. Black, J. M., Gray, M., Bliss, D. Z. et al. MASD part 2: Incontinence-asso-
ciated dermatitis and intertriginous dermatitis: a concsensus. J Wound Os-
tomy Continence Nurs 38, 4: 359–370, 2011.

8. Beeckman, D et al. Incontinence-associated dermatitis: moving prevention
forward. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Wounds Internatio-
nal 2015. (online: www. woundsinternational.com)

Ošetřovatelská péče o pacienta
s onkologickou ránou – přehled
a kazuistika

Petra Lexová, David Vrána, Marcel Matzenauer, 
Karel Cwiertka
Onkologická klinika, FN Olomouc

Onkologická rána
Na Onkologické klinice ve FN Olomouc nabízíme komplexní
péči pacientům při léčbě nehojících se ran jako následku on-
kologické léčby nebo progrese vlastního nádorového onemoc-
nění.

Kazuistika
V naší práci prezentujeme pacientku s lokálně pokročilým kar-
cinomem prsu. Po opakovaných odmítnutích ošetřovatelské
péče a následné exulceraci tumoru pacientka souhlasila s lo-
kálním ošetřením. Bylo opakovaně aplikováno krytí se stří-
brem a aktivním uhlím, po nichž došlo k velmi dobrému zho-
jení kožního defektu po radioterapii, subjektivní úlevě od
bolesti a zastavení krvácení, jak ukazuje naše obrazová doku-
mentace.

Závěr
Na našem pracovišti používáme atraumatické materiály, které
výrazně zlepšují kvalitu života našich pacientů. Využíváme pro-
středky pro vlhké hojení ran nejčastěji se silikonovou vrstvou
a antibakteriální složkou. Dobrá lokální péče o onkologickou
ránu nejen zlepšuje kvalitu života nemocných, ale současně
umožňuje pokračovat v plánované onkologické léčbě.


