
Definícia preležaniny 
Preležaniny sú poškodením oblasti kože 
a tkanív v dôsledku tlaku, ktorý je dos-
tatočný na to, aby zabránil prísunu živín 
do  postihnutej oblasti. Poškodenie 
vzniká v dôsledku tlaku, trecích a trha-
cích síl. a Zvyčajne sa vyskytujú u člo-
veka, ktorého choroba pripúta na lôžko 
alebo na stoličku.  
 
Ako sa preležanina prejavuje 
Poškodenie tkaniva sa prejavuje ako za-
červenanie alebo až veľká hlboká otvo-
rená rana. Preležaniny spôsobujú bo-
lesť, infekciu, sú komplikáciou pri lieč-
be iných ochorení a pod.  
 
Rizikové faktory vzniku preležanín 
 Imobilita 
 Problémy s citlivosťou na bolesť a 

diskomfort v oblasti (v dôsledku 
ochorení ako cukrovka, mŕtvica, po-
ranenie miechy a pod.) 

 Nedostatočný obeh krvi 
 Vlhká pokožka 
 Preležaniny v minulosti 
 Nedostatočná výživa a tekutiny 
 
Kde sa preležaniny môžu vyskyto-
vať? 
Najbežnejším miestom poškodenia tla-
kom sú:  
boky, spodná časť chrbtice, zadok, päty, 
boky, záhlavie, a pod., hoci k poškode-
niu môže dôjsť takmer kdekoľvek na 
pokožke.  

Viditeľné známky poškodenia: 
 červené škvrny na svetlej po-

kožke; fialové/modré škvrny na 
tmavej pokožke 

 opuch cez kostnatú oblasť  
 pľuzgiere alebo inak narušená 

celistvosť pokožky 
 rana 

Lokálne príznaky poškodenia: 
 Zatvrdnutie kože 
 Koža je teplá až horúca 
 Koža je opuchnutá 
 Koža je suchá, šupinatá 
 Koža je vlhká 
 Koža je krehká 
 Bolestivosť  
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Ak si Vy alebo Váš opatrova-
teľ všimnete možné alebo sku-
točné príznaky poškodenia ko-
že či ranu, mali by ste o tom 
okamžite informovať zdravot-
nícky personál.  
 
 
Čo ak už preležaniny vznikli? 
Nie vždy je možné preležaninám 
predchádzať. V tom prípade Váš 
lekár a sestra využijú všetky vhod-
né a dostupné metódy pre vylieče-
nie rany. Opatrenia pre zabránenie 
zhoršenia situácie však musia po-
kračovať.  



Ako chrániť kožu pred poškodením a 
vzniku preležaniny? 
 
Obmedzte tlak 
 Keď nie ste schopní sami zmeniť svoju 

polohu, niekto by Vám mal so zmenou 
polohy pomôcť minimálne každé dve 
hodiny. 

 Keď ste sediaci na stoličke alebo v inva-
lídnom vozíku, je potrebné zmeniť Vašu 
polohu najmenej jedenkrát za hodinu. 

 Ak ste schopní meniť svoju polohu v se-
de sami, urobte tak každých 15 minút. 

 

Znížte trecie sily 
 Keď meníte svoju polohu na posteli, ne-

kĺžte sa a nešúchajte svoje telo na plach-
te postele, najmä nie lakte a päty. 

 Vyvarujte sa opakovaným pohybom, 
ako je napríklad trenie chodidla po 
plachte, ak sa chcete poškriabať.  

 Vyvarujte sa používaniu  vankúša v tva-
re šišky, pretože môže spôsobiť poško-
denie hlbokých tkanív podkožia. 

 

Starajte sa o pokožku 
 Umožnite zdravotníckemu personálu 

skontrolovať stav Vašej pokožky najme-
nej raz do dňa, alebo podľa potreby. 

 Ak zaznamenáte začervenanie alebo fia-
lovo sfarbenú, bolestivú oblasť kože, in-
formujte o tom svoju sestru čo najskôr. 

 Uskutočnite dôslednú hygienu genitálií 
a konečníka ihneď po vyprázdnení. 

 Predchádzajte suchej pokožke používa-
ním vhodných krémov a olejov na kožu. 

 Nešúchajte, neškrabte a nemasírujte po-
stihnutú bolestivú pokožku. 

 Ak trpíte inkontinenciou, používajte ab-
sorpčné pomôcky a po hygiene aplikujte 
preventívny ochranný krém. 

 

Používajte antidekubitálne pomôcky 
 Porozprávajte sa so svojou sestrou o po-

užití špeciálneho matraca a posteľnej 
bielizne.; vankúša pri používaní stolič-

Ak potrebujete ďalšie rady ohľadne 
akýchkoľvek aspektov prevencie či 
liečby, nezabudnite, že k dispozícii sú 
pre Vás Vaša sestra a Váš lekár.  
 
Zdravotníci vytvárajú asociácie, ktoré 
sa venujú preležaninám ako aj iným 
typom rán. Mnoho krajín disponuje 
skupinami odborníkov, ktorých môže-
te kontaktovať a získať od nich rady či 
informácie. 
 
Európsky poradný panel pre preležani-
ny (EPUAP) poskytuje poradenstvo 
pre zdravotníkov i verejnosť.  
web: www.epuap.org  
 

Konzultácie a rady poskytuje Sloven-

ská spoločnosť pre ošetrovanie otvo-
rených rán (SSOOR), o.z. 
mail: ssoorslovakia@gmail.com            
web: www.ssoor.sk 

   

 Vankúše a penové kliny môžu vyť 
použité pre zabránenie tlaku medzi 
oblasťou kolenných a členkových 
kĺbov. 

 Vyvarujte sa ležaniu  priamo na 
bedrovej kosti a kĺbe. 

 Vankúš môžete použiť na podlože-
nie lýtka pre zabránenie tlaku na 
päty. 

 Pamätajte, že komfort a správna 
poloha sú veľmi dôležité. 

 

Zlepšite svoju schopnosť pohybu 
 Spolupracujte so sestrou a fyziote-

rapeutom pri zostavovaní Vášho 
individuálneho rehabilitačného plá-
nu s cieľom udržať alebo znovuzís-
kať nezávislosť a zlepšiť pohyb. 

Spracovala: Beáta Grešš Halász (predseníčka SSOOR) s podporou EPUAP 
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Fakty na úvod 
Dekubitus je lokalizované poškodenie kože a/alebo podkožia, obvykle nad kostným 
výčnelkom, ktoré vzniká v dôsledku tlaku a/alebo strihového efektu.  Podľa EPUAP ro-
zoznávame štyri stupne, a ďalšie dva uvádzame ako dekubitus bez určenia stupňa 
(neznáma hĺbka rany) a podozrenie na hlboké poškodenie tkaniva. 
Dekubity sú nežiadúce udalosti, ktorým možno predchádzať. Ich výskyt  v celosveto-
vom meradle sa pohybuje od 7 do 71,6%. Na Slovensku je výskyt preležanín okolo 5-
25%, pričom pri aktívnom vyhľadávaní je 20- násobne vyšší v porovnaní s oficiálne 
hlásenými údajmi. Dekubity a ich liečba sa spájajú s vysokými nákladmi na starostli-
vosť, no v neposlednom rade s utrpením človeka a zníženou kvalitou života. V mno-
hých prípadoch sú  dekubity príčinou smrti. Európska komisia odhaduje, že nežiadúce 
udalosti sa vyskytnú u približne 4– 17% pacientov, z čoho 44– 5% je preventabilných. 
Posledné výskumné štúdie uvádzajú, že dekubity predstavujú významnú záťaž spôsobe-
nú zbytočným poškodením pacienta. V 95% prípadov je možné efektívnou prevenciou 
dekubitom predchádzať. Problém, ktorý vyvoláva obavy, je skutočnosť, že kultúra 
vzťahujúca sa k bezpečnosti pacientov a prostredie „bez viny“ sa v Európe nezlepšili. 
Stratégia zavedenia indikátorov kvality a metodiky hlásenia dekubitov sú považované 
za čiastočné riešenie. Vzdelávanie a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov sú 
naďalej výzvou. 
 
Aktuálne výzvy v prevencii dekubitov 
Výzvy vo vzťahu k prevencii dekubitov v 21. storočí: 
 priority v rámci financovania prevencie dekubitov 
 súdne spory 
 vzdelávanie a edukácia 
 posudzovanie rizík vzniku dekubitov 
 klasifikácia a diagnostika dekubitov 
 preventabilita dekubitov 
 monitoring a dohľad 
Niektoré preventívne činnosti sú vykonávané rutinne. No je známe, že starostlivosť mu-
sí byť individualizovaná s ohľadom na špecifický profil každého pacienta. Prevencia 
dekubitov si vyžaduje interdisciplinárny prístup v starostlivosti. Koordinácia si vyžadu-
je kvalitnú organizačnú kultúru a prevádzkové postupy, ktoré podporujú tímovú prácu a 
komunikáciu, ako aj individuálne odborné znalosti.  
EWMA, EPUAP , NPUAP, SSOOR a ďalšie organizácie dôrazne presadzujú prevenciu 
dekubitov ako kľúčový cieľ v stratégii zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov.  
Cieľom tohto materiálu je jednoducho a konkrétne informovať odbornú verejnosť o zá-
kladných preventívnych krokoch, ktoré je potrebné v rámci prevencie preležanín zahá-
jiť. 
 
 
 



Prevencia dekubitov pre prax 
Posúdenie 
 Vykonajte štruktúrované posúdenie rizík čo najskôr po prijatí pacienta (používajte 

štruktúrovaný systematický postup opierajúci sa o klinický úsudok, znalosť rizikových 
faktorov a výsledok vhodne použitej škály) 

 Posúdenie má obsahovať: posúdenie aktivity/mobility a stav kože, prekrvenie a okysli-
čenie tkanív, stav výživy, zvýšená vlhkosť kože, potenciálne faktory (zvýšená telesná 
teplota, vyšší vek, zmyslové vnímanie, hematologické parametre, celkový zdravotný 
stav) 

 Opakujte ho tak často, ako je nutné 
 Posudzujte aj pri výraznej zmene stavu 
 Vykonajte dôkladné posúdenie kože a pátrajte po zmenách 
 Dokumentujte všetky zistené riziká 
 Vypracujte plán prevencie dekubitov na základe zistených rizík 
 
Intervencie 
Preventívna starostlivosť o kožu:  
 Pokiaľ je možné, nepolohujte na stranu začervenaného miesta 
 Udržujte kožu čistú a suchú 
 Nemasírujte predilekčné miesta s rizikom vzniku dekubitu 
 Navrhnite a realizujte individuálny plán starostlivosti o pacienta s inkontinenciou 
 Zabráňte zvýšenej vlhkosti kože nanesením ochranného prostriedku 
 Pre zabránenie poškodenia suchej kože použite hydratačný prostriedok 
Nové možnosti prevencie dekubitov: 
 Vyberte vhodný matrac a posteľnú bielizeň 
 Neprikladajte ohrievacie pomôcky 
 Použite profylaktické krytia (požiadavky krytia: schopnosť kontroly mikroklímy kože, 

jednoduchosť aplikácie a odstránenia, možnosť posudzovať stav kože, časť tela, kde 
aplikujete materiál a jeho správnu veľkosť) 

Výživa: 
 Posúďte nutričný stav pacienta  s použitím vhodnej škály (pri príjme, pri zmene zdra-

votného stavu, pri stave bez zlepšenia a vzniku dekubitu) 
 V prípade potreby zostavte individuálny nutričný plán starostlivosti a zabezpečte kon-

zultáciu s nutričným poradcom 
 Zabezpečte dostatočný nutričný a energetický príjem pacienta  
 Posúďte jeho sebestačnosť pri stravovaní 
Hydratácia: 
 Posúďte, podporte a zabezpečte dostatočný príjem tekutín u pacienta 
 Sledujte znaky dehydratácie 
Polohovanie a mobilizácia: 
 Polohujte pacientov s rizikom vzniku dekubitu alebo s dekubitom 
 Stanovte plán 
 Pre určenie frekvencie polohovania berte do úvahy stav pacienta (stav 

kože a odolnosť tkanív, stupeň mobility a aktivity, ochorenia, liečbu, 
komfort), a typ matraca, využívajte vhodné metódy a techniky poloho-
vania 

 Pacienta nabádajte k sebestačnosti podľa jeho možností 
 

 



Základný algoritmus prevencie  preležanín 
 
 
 

 

Posúď riziká vzniku dekubitu (do 8 hodín po prijatí, 
v prípade potreby aj skôr) 

Ak je pacient v riziku 

Pacient je bez rizika 

Plánuj preventívne intervencie: 
Použi protokol/štandard 

Dokumentuj 
Použi  posudzovacie škály 

Použi algoritmy  
 

Realizuj naplánované preventívne intervencie v prípade: 

Obmedzenia v mobilite/aktivite: 
 Použi vhodný matrac 

 Pravidelne polohuj 

 Používaj antidekubitné pomôcky 

 Uskutočňuj starostlivosť o kožu  
 

Vystavenia pokožky vlhkosti: 
 Manažuj inkontinenciu 

 Udržuj kožu čistú a suchú 

 Používaj ochranné produkty na kožu  

 Používaj materiály profylaktického krytia 
 

Deficitu vo výžive: 
 Zabezpeč dostatočnú výživu bohatú na bielkoviny 

 Doplňuj nutričný deficit 
 

Deficitu v hydratácii: 
 Zabezpeč dostatočnú hydratáciu 

 Monitoruj príjem tekutín 
 

Bolesti: 
 Aplikuj nefarmakologické metódy manažmentu bolesti 

 Podávaj farmakologické prípravky podľa ordinácie 

Opakuj posúdenie rizík a posúdenie kože ako uvedené v 
štandarde, protokole a pod. 

V prípade zmeny stavu pacienta posúď neodkladne. 
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Procesy a postupy umožňujúce implementáciu prevencie dekubitov 
 Ak budete zavádzať preventívne opatrenia do praxe, zhodnoťte prekážky as možnosti 

realizácie smernice/predpisu/štandardu na organizačnej úrovni.  
 Pravidelne posudzujte vedomosti zdravotníckych pracovníkov valídnymi nástrojmi.  
 Preverte dostupnosť pomôcok na prevenciu.  
 Preverte personálne zabezpečenie zariadenia.  
 Pravidelne hodnoťte výsledky prevencie a poskytnite spätnú väzbu zainteresovaným.  
 Používajte indikátory kvality– sledujte počet dekubitov.  
 Zaveďte elektronický systém hlásenia dekubitov a informujte personál i pacientov a 

ich príbuzných o výskyte dekubitov v zariadení. 
 Vytvorte štruktúrovaný, špecifický, mnohostranný prístup k prekonaniu bariér a po-

silnenia možností zavedenia najnovších štandardov a smerníc do praxe. 
 Zvážte optimalizáciu pracovných procesov na úrovni zdravotníckych pracovníkov 

(vzdelávaním, vyhlasovania najlepších pracovníkov v prevencii dekubitov, progra-
mom zlepšovania kvality, podnetmi k prevencii dekubitov). 

 Zvážte optimalizáciu pracovných procesov na úrovni organizácie (informačnou kam-
paňou, štandardizovanou dokumentáciou, štandardizáciou programov polohovania, 
multidisciplinárnymi stretnutiami, konzultáciami pri lôžku pacienta). 

 Zvážte vytvorenie algoritmu so stratégiou prevencie dekubitov pre lokálne potreby. 

Kampaň STOP dekubitom podporujú: 
 
Sloveská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán, o.z. (SSOOR) 
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
 
 
 
 
 
Najbližšie aktivity EPUAP: 

Spracovala: Beáta Grešš Halász (predseníčka SSOOR) s podporou EPUAP 



Berúc do úvahy nasledovné: 
1– Štáty sú zodpovedné za garantovanie práv na život a zdravie obyvateľstva. 
2– Preležaniny sú  závažný zdravotný problém, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí vo svete, 
zhoršuje zdravie a kvalitu života, a časom môže viesť k invalidite až k smrti. 
3– Preležaniny vytvárajú vysoké náklady pre zdravotnícke systémy a môžu viesť k vážnym 
etickým následkom a právnym  problémom pre odborníkov. 
4– V súčasnosti známe vedecké poznatky potvrdili, že tieto lézie sú takmer v plnej miere 
preventabilné (najmenej v 95%). 
5-Preležaniny sú nežiadúce udalosti a musia byť vnímané ako závažné ohrozenie bezpeč-
nosti pacientov ako v systémoch zdravotníctva, tak v komunite. 
 
Na vyriešenie tohto problému je nevyhnutné: 
1– Dosiahnuť silný záväzok v oblasti rozvoja a implementácie určených postupov zamera-
ných na to, aby sa predchádzalo tomuto dôležitému problému verejného zdravia. 
2– Zabezpečiť spravodlivý a univerzálny prístup ku technicky a personálne vysokokvalit-
ným zdrojom s cieľom prevencie a liečby týchto lézií. 
3– Garantovať využitie kvalitných a vedeckých na- dôkazoch- založených kritérií, nielen 
tých ekonomických ,pri selekcii preventívnych a liečebných prostriedkov. 
4– Zlepšovať ako základné, tak post– základné vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve za-
merané na starostlivosť o ľudí s rizikom vzniku, alebo trpiacich léziou, využitím interdis-
ciplinárneho a integrálneho prístupu. 
5- Podporovať výskum, vývoj a inovácie s cieľom robiť pokroky vo vedomostiach o staros-
tlivosti o ľudí s takýmto problémom. 
6– Podporovať vznik zariadení špecializovaných na starostlivosť o rany s jasným interdis-
ciplinárnym prístupom a dostupnosťou odborných konzultantov v každej komunite a zdra-
votníckom zariadení. 
7– Posilniť ošetrovateľské vodcovstvo v oblasti starostlivosti o ľudí s preležaninami, preto-
že sestry sú odborníkmi s nevhodnejším vzdelaním a najadekvátnejšou pozíciou toto vyko-
návať v rámci systémov zdravotnej starostlivosti. 
 
Vznik deklarácie bol podporený: GNEAUPP a SILAHULE                                                                   
Deklaráciu ďalej podporuje: SSOOR a EPUAP 
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Preložila a spracovala: Beáta Grešš Halász (predsedníčka SSOOR) s podporou EPUAP 


