
Návšteva Centra pre hojenie rán v Bispebjerg Hospital, Kodaň, Dánsko (19.-20.09.2019)

Slovenská  spoločnosť  pre  ošetrovanie  otvorených  rán  (SSOOR)  v zastúpení  jej  predsedníčkou  PhDr.

Beátou Grešš Halász, PhD., odbornou asistentkou Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity

v Prešove,  a členom SSOOR MUDr.  Mariánom Rošákom, MPH v septembri  2019 navštívili  nemocnicu

Bispebjerg Hospital v Kodani, Dánsko. Ich záujmom bola návšteva centra pre hojenie rán Copenhagen

Wound Healing Center (CWHC).   Zástupcovia SSOOR, ktorá je členom Európskej asociácie manažmentu

rán  European  Wound  Management  Association  (EWMA),  v rámci  spolupráce  a  aktívnej  podpory

myšlienky zakladania centier pre liečbu chronických rán ako v Európe, tak aj vo svete,  mali  možnosť

vidieť a zažiť fungovanie centra, ktoré je v Európe svojho druhu jedinečné. 

Vzhľadom na málo efektívnu a fragmentovanú starostlivosť o pacientov s chronickými ranami a neustále

zvyšujúcu sa prevalenciu a incidenciu výskytu chronických rán, modelom pre riešenie situácie v Dánsku

bola  myšlienka zriadenia WHC v roku 1996 v Kodani, o ktorého vybudovanie sa zaslúžil profesor Gottrup.

Centrum v súčasnosti manažuje  pacientov/klientov  s  chronickou ranou v kontexte  multidisciplinarity.

Odborníci  liečia  rôzne typy chronických rán,  vykonávajú  chirurgické zákroky,  ambulantnú,  domácu a

inštitucionalizovanú  starostlivosť.  Centrum  zároveň  pôsobí  ako  výučbové  a  vedecko-  výskumné

pracovisko. Tím má za úlohu postaviť plán starostlivosti o pacienta/klienta s chronickou ranou v oblasti

primárneho  sektora,  komunitnej  starostlivosti  s využitím  telemedicíny  a telenursingu,  alebo  v oblasti

inštitucionalizovanej starostlivosti. Centrum poskytuje manažment starostlivosti aj pacientom, ktorých

stav si  vyžaduje hospitalizáciu.  Tím tvoria 5 lekári  (cievny chirurg,  dvaja ortopédi,  plastický chirurg a

dermatológ), 5 podiatristov a 28 sestier ambulantnej a lôžkovej časti, z ktorých 2 sú sestry- výskumnícky.

Centrum  má  v  súčasnosti  5  ambulancií  a 20  lôžok.  Špecializačné  štúdium  v oblasti  manažmentu

chronických rán je pre personál podmienkou. V takto postavenej štruktúre starostlivosti je predpoklad,

že  špecializovaná,  expertná  starostlivosť  je  pre  pacienta/klienta  efektívna  a  dostupná.  Podobne  ako

Slovensko, Dánsko má približne 5,2 milióna obyvateľov. Dánsko má zatiaľ dve takéto centrá (druhé sa

nachádza  v Odense,  University  Center  of  Wound  Healing-  UCWH)  a  viacero  tímov  manažmentu

chronických rán. Myšlienka zriadenia takéhoto centra na Slovensku je živá už niekoľko rokov a  je veľmi

intenzívne podporovaná odbornými spoločnosťami. 












