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Deklarace z Rio De Janeira – říjen 2011 
Prevence dekubitů je jedním ze základních 

lidských práv 

 

Vzhledem k tomu, že: 

Stát je odpovědný občanům garantovat právo na 

život a zdraví 

Dekubity jsou velký zdravotní problém, který 
ovlivňuje miliony lidí na celém světě 

Dekubity produkují vysoké náklady… 

 

Za účelem vyvarovat se tomuto problému je 
nezbytné: 

Silné odhodlání tento problém veřejného zdraví 
řešit zaváděním účinných opatření  

Ujistit se, že lidé mají spravedlivý a rovný přístup 
ke kvalitním technickým i lidským zdrojům, které 
jsou preventivní či léčebné 

Zajistit použití kvalitních vědecky prokázaných 
postupů, nejen těch ekonomických, pokud se volí  
preventivní a léčebné metody …. 

 
Toto prohlášení je podporované GNEAUPP (Španělsko) a SILAHUE 
(Itálie), deklaraci přijal EPUAP a vyhlásil Den STOP dekubitům. 



      Projekt STOP dekubitům 

   Christina Lindholm (Švédsko) informovala o reakci 

odborné veřejnosti na vyhlášení 16. listopadu 2012 

dnem STOP dekubitům – co akce přinesla …. „nevíme 

zda se podařilo zastavit vznik nových dekubitů, ale 

podařilo se zvýšit povědomí o tomto problému.“ 



Akce pokračovala 21. listopadu 2013 

K tomu účelu poskytl EPUAP informační 

materiály, které mohly být přeloženy do 

různých jazyků s cílem napomoci 

národním organizacím v jejich aktivitách. 

 

Zpětná vazba je EPUAPem vítána. 

 

MZ ČR – zastoupené hlavní sestrou 

společně s prezidiem ČAS se k této 

aktivitě připojilo uveřejněním informací na 

svých webových stránkách. 



O čem je Den STOP dekubitům? 



STOP! 
 

 

Dekubity jsou události, kterým lze 

předejít. 
 

 

Dekubity jsou velkou zátěží pro 

pacienty, pečovatele i společnost. 
 

 

1. Je váš pacient v riziku? 

2. Zaveďte preventivní opatření. 

3. Vše dokumentujte. 



Dekubity: Pouze fakta! 

Všechny průzkumy uvedené v tomto 

přehledu potvrzují, že dekubity  jsou 

běžné a vyskytují se u 20 % pacientů . 



Jak můžete pomoci vznik dekubitů 

zastavit? 



Jaká je situace v ČR? 

  Sledujeme výskyt dekubitů na národní i lokální úrovni. 

  Ve zdravotnických zařízeních jsou dekubity 

sledované jako jeden z indikátorů kvality oše. péče. 

  K porovnání je možné využívat informace referenčních 

hodnot publikované na www.nrc.cz 

  Šetření dekubitů na národní úrovni – přehled 

výskytu  v letech  2009 – 17. září 2013. 



Podíl pacientů s dekubitem na celkový 

počet pacientů 
 

Výsledky od roku 2011 se změnily, protože přibyly nemocnice s jinou 

strukturou oborů. Patrné to je pro obor intenzivní péče, kde dekubity od roku 

2011 zvýšily poměr na počet hospitalizovaných pacientů viz dále. 

 



Procentuelně 



 

Rozdělení dekubitů podle stupňů 

Celkové za roky 2009 - 2013 

       

 



 

Výskyt pacientů s dekubitem na 

celkový počet pacientů dle oborů  

 

 



Pacienti v riziku za všechny sledované 

organizace  
 

 



 

Dekubity podle lokalizace  

(od roku 2009 - 2013)  

 



 

 

Pacienti s doneseným dekubitem na 

celkový počet pacientů s dekubitem  
 



Výsledky o šetření dekubitů 

najdete na www.nrc.cz 



Připojujeme se k výzvě EPUAP 

 Den STOP dekubitům 

  Společně hledat řešení, která pomohou ke  snížení 

výskytu dekubitů, a to nejen  v rámci 20. listopadu 2014. 

 

  Zapojit více pozornost na edukaci pacientů a jejich 

příbuzných, více informovat veřejnost a  média o tomto 

problému. 

 



Letáky v české verzi 

naleznete na webu 

MZ ČR  

a  ČAS 
http://www.cnna.cz/dekubity/ 



Jak se připojila k výzvě  

 FN Plzeň? 

Seznámení členů pracovní skupiny „dekubity“ s výstupy zasedání EPUAP 

ve Vídni a návrh aktivit 

– konference ČAS,  

– Certifikovaný kurz II. IK „Hojení chronických ran“ 

– praktické ukázky prevence pro laickou veřejnost, 

– role výživy – rozhlasové vystoupení NT,  

– upoutávky – tričko, letáky,  

– vyhlášení cílů alespoň 1% snížení výskytu dekubitů v roce 2013. 

– tisková konference 21. listopadu 2013  



Jak se připojila k výzvě  

 FN Plzeň?  

   

 



Vzdělávací aktivity 

 

 



Jak den STOP dekubitům 

probíhal 

 

 



Tisková konference 

  

 

 



„Nestačí vědět a znát. 

Vše co víme, musíme 

umět využít. Nestačí 

chtít, je nutno konat.“  

 

               J. W. Goethe 



Děkuji za pozornost 

Připojte se i Vy! Další den STOP 

dekubitům je vyhlášen na 20.11.2014 


