5. POUŽÍVÁME ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY

- minimálně 1x denně

Na trhu je dostupná celá řada antidekubitních (k prevenci proleženin) a polohovacích pomůcek. Od nafukovací
matrace, kde se v určitých intervalech
mění tlak v jednotlivých částech, přes
antidekubitní podložky z umělých vláken, které se vkládají pod tělo pacienta.
Nafukovací či molitanové kruhy pod
hýždě, válce pod kolena, malá kolečka,
lze vložit mezi kolena, pod paty či lokty.
Bedýnky či klíny, které nám pomáhají
udržet nemocného v žádané poloze.
Velmi dobré zkušenosti máme s obyčejnými polštáři, které dáváme pod nohy
nemocných, snižujeme tak značně vznik
otlaků na patách a kotnících, lze je vložit
i mezi kolena v poloze na boku.

dále
pak
při
každém úniku moči
či stolice
- vhodná jsou šetrná
tělová mýdla
- po omytí používáme
ochranné
přípravky, které vám
doporučí
ošetřující
personál k předcházení
vzniku
opruzenin a proleženin
- vlhkou pokožku je
nevhodné vysušovat
třením (riziko vzniku
oděrek).
- vhodné jsou pravidelné jemné masáže
pokožky s použitím
masážních balzámů s obsahem kafru
(mentolu).

4. SNAŽÍME SE O ZLEPŠENÍ STAVU především výživy

6. LEČÍME PROLEŽENINY
Proleženiny jsou rány chronického charakteru, hojí se často i několik měsíců.
Jejich léčba patří do rukou odborníků
a specialistů.

DOPRUČENÍ PRO DOMÁCÍ OŠETŘOVÁNÍ
RIZIKOVÝCH PACIENTŮ:
Ošetřování méně pohyblivého nebo zcela
nepohyblivého pacienta je velmi psychicky
i fyzicky náročné.
Rádi Vám poradíme, jak správně pečovat
o Vaše blízké, kteří jsou ohroženi vznikem
proleženiny. Pomůžeme Vám s výběrem
vhodných pomůcek a kosmetických přípravků k prevenci dekubitů. Není třeba
velkých investic. Postačí dodržování výše
uvedených zásad pro předcházení vzniku
dekubitů,
výběr
vhodných
pomůcek
a jejich správné využití.
Řadu pomůcek lze zakoupit ve zdravotnických prodejnách nebo je možno si je vypůjčit v půjčovnách zdravotních pomůcek.
S ošetřováním pacienta v domácím prostředí Vám také mohou být nápomocny
agentury pro domácí péči. V případě
zájmu o pomoc této agentury kontaktujte
staniční sestru oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Po propuštění z nemocnice zprostředkovává tyto služby praktický
lékař.

také možno obohatit nutričními
Doplňky stravy je možné volně
v lékárně, popíjejí se mezi jedjídly.

V ÚVN působí tým vyškolených konzultantek,
zabývajících se prevencí a ošetřováním
dekubitů - SSVD (skupina pro sledování výskytu
dekubitů).
S případnými dotazy se můžete obrátit na staniční sestru - vedoucí sestru příslušného oddělení
nebo na vedoucí sestru týmu SSVD.
Autor informace:
Tým specialistek pro péči o rizikové pacienty
Kontakt:
tel.: 973 208 400
Bc. Martina Finková
Petra Racochová - nutriční terapeut

Vážená paní,
vážený pane,
dovolte, abychom
Vám a Vašim
blízkým předali
základní informace
o postupech
ošetřovatelského
personálu v ÚVN,
které mohou zabránit
vzniku proleženiny.
Rádi bychom Vám
předali i několik
zásadních doporučení
při ošetřování člena
rodiny v domácím
prostředí.

Odborný garant:
Mgr. Lenka Gutová, MBA

Důležitý je zvýšený přísun bílkovin ve
stravě (jogurty, sýry, libové maso – především drůbeží). Pokud to zdravotní stav
dovoluje, je neméně důležité dodržování
pravidelného pitného režimu – nejméně 2
litry tekutin za den – čaje, minerální vody,
stolní vody, 100% džusy, atd.
Stravu je
doplňky.
zakoupit
notlivými

Kontakty

Prevence proleženin

3. DŮSLEDNĚ DBÁME NA HYGIENU!

Zdravotnické
potřeby ÚVN
Tel.:

... bonum aegroti suprema lex
... dobro pacienta je nejvyšší zákon

973 208 383

atrium pavilonu A

www.uvn.cz

Skupina pro sledování
výskytu dekubitů
Tel: +420 973 208 400

Ošetřovatelský personál ÚVN se aktivně
podílí na minimalizaci rizik spojených
s hospitalizací a upoutáním na lůžko.
I přes veškerou snahu personálu je možné,
že dojde k nežádoucí komplikaci – porušení celistvosti kůže – vzniku proleženiny –
tzv. dekubitu.
Proleženina patří ke komplikacím, které
jsou spojené s upoutáním na lůžko
a sníženou pohyblivostí.

Při zjištění rizika přistupujeme ihned k preventivním opatřením, kterými se snažíme
zabránit vzniku této komplikace. Pro
snadnější orientaci ošetřovatelského personálu je pacientovi s rizikem poškození
celistvosti kůže připevněn identifikační
náramek zelené barvy (upozornění pro
ošetřovatelský personál ke zvýšené, individuální péči).

Nebezpečí vzniku dekubitů a určení
míry rizika sestra posuzuje v rámci vstupního ošetřovatelského vyšetření a dále
v průběhu hospitalizace na základě zhodnocení následujících faktorů:

Schopnost spolupráce
Věk
Stav pokožky
Další onemocnění
Fyzický stav
Stav vědomí
Aktivita
Pohyblivost
Inkontinence

NEJVÍCE OHROŽENÁ MÍSTA PRO VZNIK
PROLEŽENINY:

1. věk - s věkem se snižuje regenerační schopnost organismu
2. porucha výživy - (malnutrice - podvýživa)
- nedostatek vitamínů a minerálních látek

Hlava
uši,
sanice,
týlová část hlavy

Proleženina neboli dekubitus je rána

vyvolaná tlakem na pokožku. Pokožka
je nedostatečně prokrvená a může dojít
vlivem tlaku též k poškození až odumření
všech měkkých tkání, včetně svalstva.

CELKOVÉ VLIVY

PROČ A KDE PROLEŽENINY VZNIKAJÍ?
rameno,
loket

MÍSTNÍ VLIVY

Trup

5. celkový zdravotní stav - každé další onemocnění značně ovlivňuje nejen vznik, ale
hlavně hojení proleženiny.

1. tlak - působí zejména na predilekčních
místech (místa, která jsou nejvíce ohrožena
vznikem proleženiny ) - mezi lůžkem a ležícím pacientem.

okolí páteře
- výstupy trnů
obratlů,
okolí lopatek,
křížová oblast,
lopata kosti
kyčelní

Vznik proleženin je podporován a ovlivňován místními i celkovými vlivy.

2. tření - posouváním pacienta tahem v lůžku
dochází k poškození celistvosti kůže
3. vlhkost - snižuje odolnost kůže, zvyšuje riziko
poškození
4. cizí předměty v lůžku - čím méně je vrstev
v lůžku, tím lépe. Dbáme na to, aby byly
lůžkoviny řádně vypnuty, v opačném případě mohou tlačit a způsobit proleženinu,
obdobně jako drobky.
5. choroboplodné zárodky - při nedostatečné
hygieně lůžka i pacienta

Dolní končetiny
velký hrbol kosti kyčelní,
vnitřní i zevní strana kolene,
vnitřní i zevní kotník, paty

základní a nejúčinnější prostředek proti
vzniku proleženin

-

polohu
měníme
dle
aktuálního
zdravotního
stavu,
nejčastěji
po 2
hodinách,

-

u celkově
těžších
stavů po
10 či 20
minutách

-

polohy se
nemění
jen ze zad
na boky
a naopak, ale i pomocí podkládání polštáři,
molitanovými válci, gelovými podložkami

-

důležité je odlehčení především obou pat
od lůžka ( pěnovými kolečky nebo podložením končetin pod lýtkem a kotníkem)

3. nedostatek tekutin - (dehydratace) - nedostatek tekutin má nepříznivý vliv na celý
organismus. Kůže se vlivem nedostatku
tekutin stává méně odolnou a hůře se hojí.
Každý člověk by měl denně vypít až 2 litry
tekutin a v letních měsících i více.
4. samovolný odchod moče či stolice (inkontinence)
a) zvyšuje riziko vzniku proleženiny
b) způsobuje narušení celistvosti kůže

Horní končetiny

1. MĚNÍME POLOHU PACIENTA!

6. psychický stav - duševní nepohoda
zhoršuje spolupráci a ovlivňuje nepříznivě
celkový zdravotní stav.
7. nepohyblivost - (imobilita) - většinou
doprovázená poruchou čití (vnímání tepla,
chladu, doteku, tlaku, bolesti).
8. stav cévního systému (tepny, žíly, mízní
cévy) - nedostatečné prokrvení

2. UDRŽUJEME LŮŽKO

JAK SE SNAŽÍME ZABRÁNIT
PROLEŽENINÁM?
Riziko proleženin přehodnocujeme vždy
při změně stavu pacienta dále pak 1x
týdně.

Základní podmínkou je suché, upravené
lůžko – napnuté prostěradlo, nevhodné jsou
igelitové podložky

