
Aktívna účasť SSOOR na tlačovej konferencii s názvom NEDAJME ŠANCU PRELEŽANINÁM (12.11.2019)

Dňa  12.  novembra  sa  uskutočnila  tlačová  konferencia  pri  príležitosti  Svetového  dňa  boja  proti

preležaninám a zle hojacim sa ranám na tému NEDAJME ŠANCU PRELEŽANINÁM. Tlačovú konferenciu

zorganizovala firma Hartmann v Bratislave v hoteli  LOFT v Bratislave za podpory organizácií  Slovenská

spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán (SSOOR) a Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR).

Stretnutia  sa  zúčastnil  prof.  MUDr.  Ján  Koller,  CSc.,  prednosta  Kliniky  popálenín  a  rekonštrukčnej

chirurgie LF UK a UNBv Bratislave, prezident SSPLR, doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., vedúca lekárka I.

chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne, PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., predsedníčka

SSOOR a odborná asistentka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, a prim.

MUDr. Tomáš Kopal, dermatovenerológ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. 

Dekubity predstavujú významnú záťaž spôsobenú zbytočným poškodením pacienta. Téma dekubitov je

stále  aktuálna  a trápi  mnohé  krajiny  sveta,  vrátane  Slovenska.  Na  Slovensku  je  výskyt  preležanín

monitorovaný  prostredníctvom  indikátorov  kvality.  Vzhľadom  na  nedostatky  v systéme  a metodike

monitoringu oficiálne dáta nie sú presné. Pri aktívnom vyhľadávaní je výskyt dekubitov 20- násobne vyšší

v porovnaní s oficiálne hlásenými údajmi. Podľa odborníkov je incidencia dekubotov okolo 5- 25%. Dr.

Beáta Grešš Halász na tomto podujatí prezentovala význam kampane STOP dekubitom a deklaráciu Rio

de Janeiro z roku 2011 o prevencii preležanín ako univerzálneho ľudského práva. Deklarovala potrebu

zamerania sa v klinickej i vzdelávacej praxi v odboroch zdravotníctva na prevenciu dekubitov vzhľadom

na  fakt,  že  človeka  invalidizujú,  značne  znižujú  kvalitu  jeho  života,  spôsobujú  bolesť,  a vo  vážnych

prípadoch  môžu  byť  dokonca  príčinou  smrti.  Dr.  Grešš  Halász  tiež  apelovala  na  nevyhnutnosť

multiodborovej  kooperácie,  uvedomenie  si  závažnosti  ohrozovania  bezpečnosti  pacientov,

zodpovednosti systémov zdravotníctva a štátov za garantovanie práva na život a zdravie obyvateľstva.

Vyjadrenia  odborníkov  a odpovede  na  otázky  novinárov  k téme  boli  medializované  v niekoľkých

mainstreemových periodikách, v Rádiu Regina a v televízii Markíza.


