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HydroClean® advance
Vďaka svojmu unikátnemu mechanizmu preplachovania a absorpcie 1,2 vykonáva autolytický debridement 
a podporuje hojenie rán. HydroClean® advance je patentované hydro-responzívne krytie na rany. 

Efektívne hojenie rany začína jej efektívnym vyčistením.

Ďalšie informácie o krytí HydroClean® advance sa dozviete na: 
hydrotherapy.info/sk

NOVIN� !
od značky 

HARTMANN

1 Humbert P, Faivre B, Véran Y et al. On behalf of the CLEANSITE study group. Protease-modulating polyacrylate-based hydrogel 
stimulates wound bed preparation in venous leg ulcers a randomized controlled trial. Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology 2014;28(12):1742-1750. 

2 Kaspar, D (2011). Therapeutic effectiveness, compatibility and handling in the daily routine of hospitals or physicians’ practices. 
Údaje HARTMANN v spise: Hydro-Responsive Wound Dressing (HRWD) a AquaClear Technology sú obchodné známky spoločnosti 
HARTMANN.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE        

MIESTO KONANIA
Hotel Grand, Jasná
 
TERMÍN KONANIA
24. – 25. 11. 2017
 
ROKOVACÍ JAZYK
slovenčina, čeština
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O KONGRESE
www.ssplr2017.sk
www.ssplr.sk
 
REGISTRÁCIA
24. 11. 2017  PIATOK  od 12:00 – 18:00
25. 11. 2017  SOBOTA  od 08:00 – 13:00  
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
   do 1. 10. 2017                  po 1. 10. 2017 a na mieste
Členovia SSPLR                               45 €                                    55 €
Nečlenovia SSPLR                          55 €                                    65 €
Sestry (členovia SKSaPA) 30 € 40 €
Sestry (nečlenovia SKSaPA) 40 € 50 €
Účastnícky poplatok je nenávratný.
 
SPÔSOB PLATBY
Číslo účtu v tvare IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 24112017
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol číslo v SLK
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, za ktorého je poplatok hradený
 
STRAVOVANIE
Večera 24. 11. 2017 o 19:00 hod., reštaurácia Grand Hotel, Jasná 
Cena: 12 EUR
Vzhľadom k tomu, že účastníci si hradia stravovanie, na podujatí nebude vydávané 
nepeňažné plnenie.

KREDITOVÉ HODNOTENIE 
Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK.
Účastníci kongresu (lekári a sestry)dostávaju za pasívnu účasť nasledovný počet 
kreditov: piatok 24. 11. 2017 – 5 kreditov, sobota 25. 11. 2017 – 4 kredity

Za aktívnu účasť sú kredity pridelené nasledovne:
prvý autor prednášky 10 kreditov, prví dvaja spoluautori 5 kreditov.

Potvrdenia o účasti sú vydávané na konci kongresu.

ORGANIZAČNÝ A VEDECKÝ VÝBOR
 
PREZIDENT Prof. MUDr. Ján Koller, CSc

TAJOMNÍK KONGRESU MUDr. Marianna Hajská, PhD

 
ČLENOVIA Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD, MHA
 MUDr. Edward Huľo, PhD
 MUDr. Martin Huťan, PhD
 MUDr. Tomáš Kopál
 MUDr. Peter Samek, PhD
 MUDr. Hana Zelenková, PhD, MBA
 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc

ADRESA MUDr. Marianna Hajská, PhD
 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB 
 Ružinovská 6, Bratislava
 E-mail: mariannahajska@gmail.com

SEKRETARIÁT FARMI-PROFI
 Marcela Idlbeková
 Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
 Tel.: +421 2 6446 1555
 Mobil: +421 918 569 890
 E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk
   rany@farmi-profi.sk

TÉMY
VRED PREDKOLENIA

DIABETICK Á NOHA

DEKUBITY

PROBLÉMOVÉ RANY

CIEĽOVÁ SKUPINA  
chirurgovia    cievni chirurgovia    angiológovia    traumatológovia    
dermatológovia    geriatri    praktickí lekári    sestry pracujúce v chirurgii,   
dermatológii, domácej starostlivosti (ADOS), geriatrii
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PIATOK 24. 11. 2017

Hodina

13:00 – 15:30

15:30 – 15:45 

15:45 – 17:45

17:45

19:00

OTVORENIE KONGRESU
DIABETICKÁ NOHA A CIEVNE DEFEKTY

Prestávka 

ORGANIZÁCIA RANOVÉHO MANAŽMENTU A DEKUBITY

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SSPLR

Večera

SOBOTA 25. 11. 2017

Hodina

08:30 – 10:45

10:45 – 11:00 

11:00 – 13:15

NPWT A POPÁLENINY

Prestávka 

VREDY PREDKOLENIA A VARIA

PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU
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PROGRAM
 

PIATOK 24. 11. 2017

13:00 – 15:30 OTVORENIE KONGRESU
 DIABETICKÁ NOHA A CIEVNE DEFEKTY
 Predsedníctvo: Ján Koller, Marek Čambal
  
 1. Princípy manažmentu diabetickej nohy

Abstrakt 1
 Ján Koller, Marianna Hajská, Peter Bukovčan

2. Charcotova osteoartropatia
Abstrakt 2

  Marek Čambal, Mária Zemanová, Alexander Škoda, Martin Huťan

3. Manažment infikovanej diabetickej nohy
Abstrakt 3

  Edward Huľo, Soňa Huľová, Miriam Kleinová, Gabriela Komorová, 
 Simona Konturová

4. Mechanizmus cievnych defektov u diabetes mellitus
Abstrakt 4

  Jaroslav Pavč, Yan Mykyta, Igor Keher, Tibor Molčan

5. Heberprot P – posledná šanca na vyliečenie diabetickej nohy?
Abstrakt 5

 Marián Leško, Natália Grešová

6. Sekundárne hojenie rán po fasciotómii pri akútnej končatinovej ischémii 
pri trombóze aneuryzmy arteria poplitea riešenej F-P bypassom
Abstrakt 6

 Yan Mykyta, Tibor Molčan, Igor Keher

7. Elegantné, neagresívne a maximálne efektívne liečenie hemangiómov 
už u kojencov
Abstrakt 7

 Hana Zelenková, Danka Kluková

8. Debridement v praxi
Abstrakt 8

 František Špaček

15:30 – 15:45 Prestávka

15:45 – 17:45   ORGANIZÁCIA RANOVÉHO MANAŽMENTU A DEKUBITY
 Predsedníctvo: Peter Lengyel, Vlastimil Kozoň

1. Ošetrovanie pacientov s ranami v AKH – medicínsky univerzitný kampus 
Viedeň, certifikácia a postgraduálne vzdelávanie v manažmente rán
Abstrakt 9

 Vlastimil Kozoň

2. Prevencia dekubitov a starostlivosť o chronické rany v NÚSCH
Ranový tím
Abstrakt 10

 Gabriela Šuttová

3. Operačná liečba dekubitov: indikácie, metódy, pooperačný manažment 
pacienta, prevencia recidív
Abstrakt 11

 Ján Koller

4. Liečba dekubitálnych rán v našich podmienkach
Abstrakt 12

 Peter Lengyel, Eugen Frišman, Petra Dutková

5. Manažment pacienta s dekubitom
Abstrakt 13

 Marián Rošák

6. Dekubitus zo salmonelózy alebo cesta od Salmonelly k Proteovi
Abstrakt 14

 Lucia Šimoňáková, Martina Feňušová, Renáta Gállová

17:45 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SSPLR  
 Príhovor a zhrnutie aktivít

Ján Koller 
 Oboznámenie s aktivitami v rámci kategorizácie

Tomáš Kopál

 Novinky v rámci webu SSPLR 
 Martin Huťan

19:00 Večera
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SOBOTA 25. 11. 2017

8:30 – 10:45  NPWT A POPÁLENINY
  Predsedníctvo: Martin Huťan, Peter Bukovčan

1. Mechanizmy a trendy použitia podtlakovej liečby
Abstrakt 15

 Martin Huťan, Juraj Kutarňa, Gerhard Loncsar, Jaroslav Sekáč, 
 Augustín Prochotský, Marek Čambal

2. Lokálnym podtlakom asistovaná liečba kombinovaná so striebrom 
impregnovaným krytím v liečbe rán s problematickým hojením
Abstrakt 16

 Peter Bukovčan, Marianna Hajská, Ján Koller

3. Podtlaková drenáž – jednoduchá a účinná liečba rozsiahleho 
retroperitoneálneho abscesu
Abstrakt 17

 Jaroslav Sekáč, Lukáš Mičulík, Augustín Prochotský, Pavol Sýkora, Marián Repáň

4. Podtlaková liečba kombinovaná s instiláciou antimikrobiálneho 
roztoku – naša prvá skúsenosť
Abstrakt 18

 Katarína Meszárosová, Valéria Ferlin, Marianna Hajská, Marián Vician

5. Manažment diabetickej nohy z pohľadu cievneho chirurga
Abstrakt 19

 Roman Necpal, Marek Rusňák, Peter Urbán

6. Účinnosť Octeniseptu® na multirezistentné bakteriálne kmene izolované 
z popáleninových rán
Abstrakt 20

 Marianna Hajská, Lívia Slobodníková, Ján Koller

7. Nová metóda liečby hlbokých popálenín
Abstrakt 21 

 Nikola Ferančíková, Marianna Hajská, Ján Koller

8. Využitie acelulárnej dermálnej náhrady v chirurgii
Abstrakt 22

 Nina Šarkőzyová, Ján Koller

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 13:15   VREDY PREDKOLENIA A VARIA
 Predsedníctvo: Peter Samek, Hana Zelenková

1. Nehojace sa venózne vredy predkolenia
Abstrakt 23

 Peter Samek

2. Komu hrozí venózny vred predkolenia?
Abstrakt 24

 Marek Šumaj

3. Je vôbec možné predchádzať komplikáciám intestinálnych stómií? 
Abstrakt 25

  Augustín Prochotský, Jaroslav Sekáč, Patrik Koudelka

4. Kožné komplikácie u pacientov so stómiami
Abstrakt 26

 Tomáš Kopál

5. Dermoepidermálna autoplastika v liečbe defektov rôznej genézy
Abstrakt 27

 Karol Sopko

6. Liečba defektur v teréne chronickej rádiodermatitídy 
Abstrakt 28

 Hana Zelenková, Romana Jurkaninová-Štecová

7. Rizika sorrorigenních ran v intenzivní péči
Abstrakt 29

 Kateřina Palinčáková

8. Pemphigus vulgaris – je ošetrovanie rozsiahlych plôch problémom? 
 Abstrakt 30
 Hana Zelenková



ABSTRAKTY

Videozáznamy prednášok s licenčným súhlasom 
budú zverejnené na stránke 

www.meditrend.sk a www.ssplr.sk 
v januári 2018. 

ISBN: 978-80-972285-4-5

Tešíme sa na vás aj budúci rok v termíne 
9. – 10. 11. 2018

Miesto konania upresníme, 
sledujte prosím stránku 

www.ssplr.sk
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Abstrakt 1

PRINCÍPY MANAŽMENTU DIABETICKEJ NOHY

Ján Koller, Marianna Hajská, Peter  Bukovčan
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava

Úvod: Chronické rany predstavujú jednu z najčastejších pozdných komplikácií diabetes 
mellitus a pri neadekvátnej starostlivosti aj najčastejšiu indikáciu pre amputácie. Sta-
rostlivosť o diabetickú nohu a komplikácie s ňou spojené je na Slovensku nedostatočná, 
lebo chýba systémový prístup, ktorý v  civilizovanejších krajinách predstavujú centrá 
a poradne pre diabetickú nohu. Výsledkom je každoročne stúpajúca frekvencia ampu-
tácií a nedostatočné hojenie prítomných defektov.

Metodika: Apllikujeme do praxe holistický prístup k pacientovi a jeho ranám. Nikdy sa 
nesnažíme liečiť len rany ako také, ale liečime konkrétneho pacienta pacienta s konkrét-
nou ranou.Prvoradá je včasná diagnostika pacienta, kde skúmame typ diabetu, jeho 
trvanie a úroveň kompenzácie.Základnou podmienkouu úspešnej liečby rany je prija-
teľná kompenzácia diabetu. Dôležité je aj posúdenie ko-morbidít, ktoré by mohli inter-
ferovať s  postupom procesu hojenia.Nezanedbateľnésú informácie o  životnom štýle 
pacienta, spôsobe stravovania a pracovnom zaradení. Predpokladom úspechu zvole-
ných terapeuticých postupov je získanie dôvery pacienta a jeho aktívna spolupráca pri 
dodržiavaní liečebného režimu. 

Nemenej dôležitá je aj správna diagnostika samotných rán a  defektov. Overujeme 
si kedy a ako sa rana vytvorila, jej trvanie, ako bola doteraz ošetrovaná/liečená, či už 
bola aj zahojená a  potom sa opäť obnovila. Na  samotnej rane/ranách posudzujeme 
lokalizáciu, veľkosť, okraje, spodinu, podmínovanie, fistuláciu a pod. Odoberáme vý-
tery na  bakteriologické vyšetrenie. Pri fistulácii a  postihnutí hllbších štruktúr (kosti, 
kĺby) ordinujeme aj zobrazovacie metódy. Posudzujeme krvné zásobenie v oblasti rany 
a v prípade, ak je nedostatočné, indikujeme cievne vyšetrenie (duplexná sonografia, CT 
angiografia) na základe ktorého sa môžu indikovať revaskularizačné výkony. Ischémia 
v oblasti defektu sťažuje až úplne zabraňuje postupu procesu hojenia, preto revaskula-
rizácia nedostatočne prekrvenej nohy, ak je možná, predstavuje základnú podmienku 
pre iniciáciu a ďalší postup hojenia.

Pokiaľ sa nám podarí eliminovať celkové a  lokálne faktory znemožňujúce, alebo spo-
maľujúce hojenie, môžeme sa naplno venovať starostlivosti o rany. Základné princípy 
spočívajú v debridemente rany a jej dekontaminácii s použitím topických antibakteriál-
nych prostriedkov a zdravotníckych pomôcok. Tieto by mali byť indikované v závislos-
ti od charakteru a  lokalizácie rany, aktuálneho štádia hojenia, charakteru a množstva 

exsudátu, postupu epitelizácie a pod. Napomôcť môžu aj niektoré fyzikálne metódy 
ako podtlakom asistovaná liečba, oxygenoterapia a pod., ktoré však v žiadnom prípade 
nedokážu nahradiť bežnú každodennú starostlivosť o ranu. Podstatnou súčasťou liečby 
u defektov nohy na zaťažovaných miestach je odľahčenie – eliminácia tlaku v mieste 
defektu. Pokiaľ konzervatívne postupy nevedú k uspokojivej progresii procesu hojenia, 
indikujeme chirurgické výkony vhodné k uzavretiu, prípadne prekrytiu defektov.

Záver: Správny manažment diabetickej nohy závisí od celého radu faktorov systémo-
vého aj lokálneho charakteru,Často vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu viacerých 
medicínskych odborov ako sú chirurgia, plastická chirurgia, diabetológia, angiológia, 
dermatovenerológia, rtg. diagnostika, ortopédia, ortopedická protetika, ošetrovateľská 
starostlivosť ai.
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Abstrakt 2

CHARCOTOVA OSTEOARTROPATIA 

Marek Čambal, Mária Zemanová, Alexander Škoda, Martin Huťan
 

Charcotova osteoartropatia je progresívne deštrukčné ochorenie kostí a  kĺbov nohy 
u pacientov s neuropatiou, nejčastejšie diabetického pôvodu.

Jej diagnostika a liečba je problematická predovšetkým preto, že sa na túto diagnózu 
často nemyslí a považuje sa za iné ochorenie, najmä osteomyelitídu. Môže sa vyskytovať 
aj u pacientov bez diabetes mellitus, s iným typom neuropatie a noha nemusí byť jedi-
nou lokalizáciu výskytu. Ide o spočiatku zápalový proces s mnohými vyvolávajúcimi fak-
tormi v kombinácii s mikrotraumami a prekrvením nohy v teréne poškodených kĺbnych 
väzov, ktorý neskôr vedie k rozvoju typickej deformity nohy, jej zatepleniu a rozvoju RTG 
zmien (osteolýza kostí, subluxácie až luxácie kĺbov nohy, vzniku exostóz…). 

Za najdôležitejší faktor v zlepšení diagnostiky a liečby Charcotovej osteoartropatie po-
važujeme rozširovanie povedomia o tejto diagnóze medzi zdravotnickými pracovníkmi, 
ale i pacientmi s typickou anamnézou a klinickým obrazom.

Po  stanovení správnej diagnózy je dôležitá dlhodobá adekvátna liečba a  najmä spolu-
práca pacienta v liečbe. Len kombinácia týchto postupov môže odvrátiť riziko amputácie.

Autori v prednáške poukazujú na základné diagnostické a terapeutické zásady liečby 
Charcotovej osteoartropatie.

Abstrakt 3

MANAŽMENT INFIKOVANEJ DIABETICKEJ NOHY 

Edward Huľo, Soňa Huľová, Miriam Kleinová, Gabriela Komorová, 
Simona Konturová
 Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie VNsP Levoča a.s.

Cieľ práce: Auditóriu prezentovať zhrnutie najnovších poznatkov z dostupnej vedeckej 
literatúry súvisiacich s manažmentom infikovanej diabetickej nohy. 

Materiál a metodika: Literárny prehľad publikovaných odborných prác z dostupných 
vedeckých databáz.

Výsledky: Infikovaná diabetická noha predstavuje pomerne častý, komplexný a  ná-
kladný problém. Zhoršuje stav chronických ochorení, zvyšuje počet hospitalizácií a  je 
najčastejšou príčinou netraumatických amputácií. Hlavným predispozičným faktorom 
je ulcerácia, ktorá súvisí najmä s periférnou neuropatiou. Infekcia diabetickej nohy by 
mala byť diagnostikovaná klinicky na základe lokálnych, a menej často aj systémových 
známok inflamácie, a vyžaduje patričnú pozornosť a koordinovaný multidisciplinárny 
manažment. Bohužiaľ v bežnej klinickej praxi je takýto manažment často neadekvátny, 
čo je dôsledkom nedostatočného porozumenia správnej diagnostiky a  liečby a  málo 
efektívnej multidisciplinárnej spolupráce.  

Záver: Zlepšenie vyššie uvedených aspektov zníži morbiditu a psychologický stres pa-
cienta a taktiež náklady na liečbu. Optimálny manažment infekcií diabetickej nohy vedie 
taktiež k zníženiu počtu hospitalizácií a incidencie vysokých končatinových amputácií.
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Abstrakt 4

MECHANIZMUS CIEVNYCH DEFEKTOV U DIABETES MELLITUS

Jaroslav Pavč, Yan Mykyta, Igor Keher, Tibor Molčan
Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica, Trnava

Cieľ práce: Prehľad patogenézy cievnych defektov pri diabetes mellitus na bunkovej 
a molekulárnej úrovni.

Materiál a metodika: Teoretická práca, (články, štúdie,odborná litratúra).

Výsledky: Genetický základ pre zvýšené riziko vzniku cievnych ochorení pri cukrovke. 
Cievne remodelovanie pri diabetes mellitus. Patogenéza zraniteľnosti platu pri diabetes 
mellitus. Endoteliálna dysfunkcia u diabetu.Bunky hladého svalu pri diabetes mellitus. 
Faktory monocytov v patogenéze vaskulárnych lézií pri cukrovke. Dysfunkcia endoteli-
álnych progenitorových buniek v patogenéze vaskulárnych komplikácií diabetu. Reni-
nový angiotenzínový systém a diabetes. Adipokíny a vaskulárna choroba pri cukrovke. 
G-proteíny pri vaskulárnych komplikáciách diabetu. Deacetylázy histónov v cievnej pa-
tofyziológii: regulácia vazoaktívnymi peptidmi a rastovými faktormi. Úloha nekódujúcej 
RNA pri vaskulárnych komplikáciách diabetes mellitus. Cukrovka ako protrombotický 
stav. Mechanizmy hyperkoagulácie a  aberantných lýz krvnej zrazeniny pri cukrovke 
typu 2. Dysfunkcia trombocytov pri diabetes mellitus typu 2. Koncové produkty gly-
kácie (AGE) pri diabetických komplikáciách.Aterogénna dyslipoproteinémia u diabetes 
mellitus typu 2. Cievne remodelovanie: Homocysteín a diabetes. Farmakologické tera-
pie. Mechanizmus účinku liečiv na liečbu endoteliálnej dysfunkcie u diabetes mellitus.
Pozitívne účinky anorganického nitrátu/nitritu na cievnu funkciu a krvný tlak pri cukrov-
ke. Myeloperoxidáza: Potrebujeme inhibítory?

Záver: Pohľad na etiologiu a patogenézu a možné budúce trendy.

Abstrakt 5

HEBERPROT P – POSLEDNÁ ŠANCA NA VYLIEČENIE 
 DIABETICKEJ NOHY?

Marián Leško, Natália Grešová
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP J.A.Reimana, Prešov

Cieľ práce: Diabetická noha ako jedna z najzávažnejších komplikácií diabetu predsta-
vuje závažný medicínsky, spoločenský a ekonomický problém. Jej liečba a ošetrovanie 
vyžaduje značnú personálnu, materiálnu aj časovú záťaž pre spoločnosť aj pre pacienta. 
Autori podávajú výsledky s aplikáciou aj komplexnou starostlivosťou o pacientov s po-
kročilým štádiom diabetickej nohy,ktorí spĺňajú indikačné kritériá.

Materiál a metódy: od 02.06.2017 bolo do štúdie vybraných 18 pacientov, ktorí splnili 
kritériá na liečbu rastovým faktorom Heberprot -Po iniciálnej hospitalizačnej fáze, ktorá 
trvala týždeň nasledovali aplikácie ambulantnou formou 3 x týždenne do zhojenia de-
fektu alebo do vygranulácii spodiny s prípravou na dermálny štep.

Výsledky: doposiaľ bolo vyliečených 12 pacientov, 2 liečbu prerušili pre kardiovasku-
lárne obtiaže, č pacient tu sú v liečbe.

Záver: Heberprot P sa ukázal akú účinná metóda liečby diabetickej nohy – defekty ne-
uropatické aj neuroischemické vo Wagnerovej klasifikácii 3, 4.



20 21

Abstrakt 6

SEKUNDÁRNE HOJENIE RÁN PO FASCIOTÓMII 
PRI AKÚTNEJ KONČATINOVEJ ISCHÉMII PRI TROMBÓZE 
ANEURYZMY ARTERIA POPLITEA RIEŠENEJ F – P 
BYPASSOM

Yan Mykyta, Tibor Molčán, Igor Keher
Chirurgická klinika, FN Trnava, Trnava

Cieľ práce: Poukázať na závažnosť akútnej končatinovej ischémii pri trombóze aneury-
zmy arteria poplitea, ktorá ohrozuje pacienta stratou končatiny.

Materiál a  metodika: Prezentujeme kazuistiku pacienta liečeneho na  našej klinike 
angiochirurgickým zákrokom: F – P bypassom s následnou fasciotómiou pre kompart-
ment syndróm, v pooperačnom obdobi s vývojom nekrózy svalov predkolenia, riešenej 
opakovanými NPWT, nekrektómiami, a prekrytim defektov voľným kožným transplan-
tátom s uspešným zvládnutím hojenia rán.

Výsledky: Uspešné sekundárne zvládnutie hojenia rán.

Záver: Akútna končatinová ischémia pri trombóze aneuryzmy arteria poplitea ohrozuje 
pacienta stratou končatiny, angiochirurgické riešenie je prvou metodou voľby.

Abstrakt 7

ELEGANTNÉ, NEAGRESÍVNE A MAXIMÁLNE EFEKTÍVNE 
LIEČENIE HEMANGIÓMOV UŽ U KOJENCOV

Hana Zelenková, Danka Kluková
DOST Svidník, Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník

Cieľ práce: Hemangióm – nezhubný nádor krvných ciev a vychádza z cievneho endote-
lu, etiológia nie je známa. Rozlišujú sa jednotlivo vyskytujúce sa kapilárne hemagiómy 
a hemangiomatóza, pri ktorej sa vyskytuje viacero hemangiómov súčasne. Hemangióm 
sa môže vytvoriť všade, kde sú krvné cievy (na koži, vo vnútorných orgánoch, kostiach). 
Podkladom kapilárneho hemangiómu vyskytujúceho sa na koži alebo slizniciach sú ka-
piláry s veľmi malým vnútorným priemerom. Hemangiómy vnútorných orgánov pred-
stavujú väčšinou náhodné nálezy (v pečeni, obličkách, mozgu, slezine alebo v pľúcach. 
Veľkosť hemangiómov, najmä na koži, je od niekoľkých milimetrov až centimetrov zafar-
bených syto-červenou alebo červeno-modrou farbou.

Materiál a  metodika: Hemangiómy sú najčastejšími nezhubnými nádormi u  dojčiat 
a v rannom detskom veku sa objavia až u 3% novorodencov. Pokiaľ ide o lokality v ob-
lasti tváre – nos, pery alebo očné viečka, či v oblasť genitálií (malé pysky ohanbia, klitoris, 
skrotum), tieto je nevyhnutné posudzovať ako urgentné stavy s adekvátnym riešením.

Výsledky: Mimoriadne elegantným a bezpečným riešením s vynikajúcimi výsledkami 
a  v  podstate bez nežiaducich účinkov je perorálne podávanie betablokátoru propra-
nolol.

Záver: Aplikácia vyžaduje prvotné vyšetrenie a  spoluprácu dermatológa, pediatra 
a kardiológa Sú demonštrovaní pacienti pred a po pol ročnej liečbe propranolom s vy-
nikajúcim efektom v rôznych lokalitách kože.
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Abstrakt 8

DEBRIDEMENT V PRAXI

František Špaček 
FNsP Milosrdní bratia, Bratislava

Autor pojednáva o význame debridementu v hojení rán, druhoch debridementu a do-
kladuje vlastné skúsenosti.

Abstrakt 9

OŠETROVANIE PACIENTOV S RANAMI V AKH – 
MEDICÍNSKY UNIVERZITNÝ KAMPUS VIEDEŇ, 
CERTIFIKÁCIA A POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE 
V MANAŽMENTE RÁN

Vlastimil Kozoň
Allgemeines Krankenhaus – Medizinischer Universitätscampus, 
Direktion des Pflegedienstes – POE, Wien, Austria

Kľúčové slová: chronické rany, ošetrovanie, manažment rán, certifikácia, postgraduál-
ne vzdelávanie

Úvod a cieľ: V praxi univerzitných kliník AKH Viedeň boli v nedávnej minulosti pozo-
rovateľné veľké kvalitatívne rozdiely v  liečbe a ošetrovaní pacientov s ranami. Cieľom 
príspevku je predstaviť proces systematickej implementácie expertného štandardu 
„Ošetrovanie ľudí s chronickými ranami“ do praxe veľkej univerzitnej nemocnice. Táto 
nemocnica má viac ako 100 odborných oddelení s cca. 1900 posteliami a pracuje v nej 
cca. 1600 lekárov a cca. 2700 ošetrujúcich. 

Metodika: V rokoch 2009-2017 sme do praxe AKH Viedeň systematicky implementovali 
expertný štandard a na základe auditných meraní empiricky overili na piatich klinických 
oddeleniach, na ktorých sa nachádza najväčší počet pacientov s chronickymi ranami, 
úroveň úspešnosti implementácie a udelili certifikáty.

Auditné výsledky implementácie v AKH Viedeň, 2012-2017
Porovnanie s 13 nemocnicami, v ktorých sa implementoval expertný štandard Nemec-
kej siete pre rozvoj kvality v  ošetrovaní (DNQP): Charité Universitätsmedizin Berlín; 
Klinikum Augsburg; Klinikum Braunschweig; Klinikum Dortmund; Klinikum der Stadt 
Ludwigshafen; Klinikum Norimberg; Klinikum der Universität Mníchov Großhadern; Kli-
nikum Worms; Mathias-Spital Rheine; Unfallkrankenhaus Berlín; Universitätsklinikum 
Marburg; Universitätsklinikum Rostock; Werner-Wicker-Klinik Bad Wildungen. Audit-
né výsledky z týchto 13 nemocníc nám poskytli porovnávací údaj. Priemerná hodno-
ta dosiahnutých výsledkov v týchto nemocniciach v 21 meraných ukazovateľoch bola 
76,08% (por. DNQP, 2009, s. 187).
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Výsledky dosiahnuté na vybraných oddeleniach v AKH Viedeň 2010-2016:
Klinické oddelenie pre cievnu chirurgiu: 73,4% (2010), 96,99% (2013), 96,8% (2016)
Klinické oddelenie pre angiológiu: 78,4% (2012), 91,4% (2015)
Klinické oddelenie pre dermatológiu: 83,3% (2010), 93,78% (2014)
Klinické oddelenie pre úrazovú chirurgiu: 89,8% (2012), 95,1% (2015)
Klinické oddelenie pre infekcie a tropickú medicínu: 95,1% (2012).
Všetkých päť auditovaných oddelení dosiahlo vyšší výsledok ako 76,08% a bol im ude-
lený certifikát, ktorý sa odovzdával slávnostne a multidisziplinárne. 

Obsahom a cieľom certifikátu manažmentu rán v AKH Viedeň je zaistenie:
1.  objektívneho zistenia situácie rany pacientov
2.  jasné určenie ošetrovateľského a liečebného plánu 
3.  koordinácia interprofesionálneho riadenia procesov
4.  vykonanie fázovoorientovanej starostlivosti o ranu
5.  poradenstvo a školenie pacientov
6.  vyhodnotenie celkových zákrokov.

Prostredníctvom implementácie expertného štandardu „Ošetrovanie ľudí s chronickými 
ranami“ boli dosiahnuté tieto najdôležitejšie štrukturálne a procesné ukazovatele:
1.  vytvorenie procovného fóra pre manažment rán (ošetrujúci, lekári a lekárnici)
2.  interprofesionálne riadenie procesov v manažmente rán
3.  vzdelávanie ošetrujúcich v manažmente rán
4.  vykonávanie fázovoorientovanej starostlivosti o ranu
5.  zintenzívnenie edukácie pacientov a
6.  vývin a zavedenie štandardizovanej dokumentácie rán.

Hierarchia ošetrovateľského manažmentu rán 
V súčasnoti sme v AKH Viedeň vybudovali nasledovnú personálnu štruktúru na troch 
úrovniach riademnia:
Na  úrovni ošetrovateľského riaditeľstva je funckia „Koordinátora manažmentu rán“ – 
1 špecialista so vzdelaním v manažmente rán. Na strednej úrovni riadenia, napr. všet-
kých chirurgických oddelení, sú „Oblastní manažéri rán“ - 16 špecialistov s postgraduál-
nym vzdelaním v manažmente rán v trvaní 30 ECTS. Na úrovni jednotlivých oddelení sú 
tzv. „Poverení manažmentom rán“ – cca. 100 špecialistov, ktorí sú absolventi bazálneho 
kurzu manažmentu rán v trvaní 40 hodín výučby s hlavnou témou fázovoorientovaná 
liečb rán. Obsahy týchto odborných postgraduálnych kurzov je možne vidieť a porov-
nať na www.wdm.at.

Záver a diskusia
Zmysel a nezmysel certifikácie:
certifikáty (+):
●  dávajú dôkaz o preskúšaní stavu (štruktúry, procesov a výsledkov)
●  umožňujú dôveru a i sebadôveru (klientov/pacientov a personálu)
●  používajú sa merateľné hodnoty 
●  štandardizujú sa výkony a výstupy

certifikáty (-):
●  nie sú zárukou automatickej kvality výkonu
●  stoja čas, peniaze a kvalifikovaný personál
●  nie sú pritom trvalé, sú časovo a štruktúrne obmedzené
●  certifikácia vytvára i nepokoj v organizácii, zistenie problémových miest
●  veľká produkcia dokumentov (papierových alebo elektronických).

Niektoré procesy a výsledky je možné štandardizovať a certifikovať, musí sa ale vždy pri-
márne prihliadať na celkový význam a dopad certifikácie. Cieľom nesmie byť získavanie 
certifikátov, ktoré nemajú vzťah pre súčasnú alebo budúcu oblasť dôležitých výkonov 
a úloh. Z cca. 100 oddelení v AKH Viedeň bolo certifikovných len päť, pretože len tam 
bolo možné dosiahnuť a zmerať objektívny výsledok implementácie prostredníctvom 
empirického dopytovania minimáne 40 pacientov. Na všetkých ostatných oddeleniach 
sme vytvorilli podmienky a štruktúry, aby sa nepoužívali nevhodné obväzové materiály 
a nerealizovali zastaralé techniky liečby rán.
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Abstrakt 10

PREVENCIA DEKUBITOV A STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKÉ 
RANY V NÚSCH. RANOVÝ TÍM

Gabriela Šuttová
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NUSCH, a.s., Bratislava

Cieľ práce: Dekubit je lokalizované poškodenie kože a/alebo podkožných tkanív spô-
sobené priamym tlakom alebo trecími silami, zvyčajne sa vyskytujúci nad kostnými 
výčnelkami. Incidencia výskytu dekubitov u hospitalizovaných pacientov predstavuje 
4 – 11%, pričom 62% pacientov je starších ako 70 rokov a 90% dekubitov sa lokalizuje 
distálne od pása smerom ku končatinám a v oblasti panvy. Vznik dekubitov v zdravot-
níckych zariadeniach sa považuje za zlyhanie ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom sta-
rostlivosti o pacientov je stanoviť riziko vzniku dekubitov, zabrániť ich vzniku a ak už 
dekubity vznikli, zamedziť tvorbe nových. Zároveň zabezpečiť vhodné podmienky pre 
ich rýchle vyhojenie.

Materiál a  metodika: V  roku 2014 sme v  NÚSCH spustili pilotný projekt zameraný 
na prevenciu dekubitov a starostlivosť o dekubity a chronické rany. Vytvorili sme tím 
sestier, ktoré sa intenzívne venujú prevencii dekubitov a starostlivosti o chronické rany, 
vrátane vzniknutých dekubitov. Sestry z ranového tímu sme vyškolili tak, aby mohli robiť 
supervízorov sestrám na jednotlivých oddeleniach. Vypracovali sme metodický pokyn, 
prepracovali dokumentáciu a zabezpečili pomôcky pre prevenciu dekubitov. Spolupra-
cujeme s firmami poskytujúcimi produkty vlhkého hojenia, ktoré skúšame a na základe 
skúseností aplikujeme v praxi. Zároveň spolupracujeme s lekármi z chirurgických odde-
lení, kde spolu riešime stavy vyžadujúce chirurgickú intervenciu.

Výsledky: Ranový tím pracuje od 1. októbra 2014. Štatisticky v porovnaní rokov 2015 
a 2016 sme zaznamenali pokles sakrálnych dekubitov o 17%, dekubitov na hlave o 10% 
a dekubitov na pätách o 41%. Z celkového počtu dekubitov v sakrálnej oblasti najväčšiu 
časť predstavovali dekubity II. stupňa.

Záver: Ranový tím poskytuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je kontinuálna, 
komplexná a  systémová. Súčasťou starostlivosti je prevencia dekubitov, vedenie dô-
kladnej dokumentácie vrátane fotodokumentácie a zabezpečenie následnej starostli-
vosti v domácom prostredí.

Abstrakt 11

OPERAČNÁ LIEČBA DEKUBITOV: INDIKÁCIE, METÓDY, 
POOPERAČNÝ MANAŽMENT PACIENTA, PREVENCIA 
RECIDÍV 

Ján Koller
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava

Úvod: Dekubity (preležaniny) sú rany vyvolané tlakom podložky na exponované miesta 
na tele, ktorý po dlhšom pôsobení vyvolá lokálnu ischémiu s následným poškodením 
až odumretím kože a  pod ňou ležiacich mäkkých tkanív. Predisponovaní sú pacienti 
v bezvedomí, s neuropatiou, immobilní a vyššieho veku. V závislosti od rozsahu poško-
denia poznáme 4 štádiá dekubitov – poškodenia na úrovni epidermy, dermy (povrcho-
vé), plnej hrúbky kože s  hlbšie ležiacimi mäkkými tkanivami a  kosti (hlboké). Rozsah 
poškodenia závisí od  intenzity tlaku, doby jeho pôsobenia, celkového stavu pacienta 
a radu iných faktorov. Povrchové dekubity sa liečia konzervatívne, u hlbokých v závis-
losti od ich rozsahu, hĺbky a následných komplikácií je indikovaná liečba chirurgická.

Materiál a metódy: Na naše pracovisko popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sú odo-
sielaní pacienti s rozsiahlymi hlbokými dekubitmi veľmi často komplikovanými lokálnou 
aj celkovou infekciou s expozíciou hlbokých štruktúr – podkožných tkanív, svalov, kostí 
a kĺbov, prípadne torpídne defekty, ktoré sa nedarí liečiť konzervatívnymi metódami. 
Na základe dlhoročných skúseností s takýmito pacientmi by sme chceli predstaviť zák-
ladné zásady ich diagnostiky a manažmentu, ktoré sú nasledovné:
●  Chirurgická liečba je indikovaná u  všetkých dekubitov III. a  IV. štádia ak je pacient 

operabilný
●  Indikácii predchádza diagnostika celkového stavu pacienta a prítomných rán
●  Pri postihnutí kostí je nutný rtg. snímok (CT), u fistúl fistulografia
●  V rámci prípravy je nutná kultivácia z rany, debridement a dekontaminácia
●  Predchádzať musí aj liečba ko-morbidít, predoperačná príprava a potrebné vyšetre-

nia U plegických, neuropatických a immobilných pacientov nutný predpis antideku-
bitných pomôcok ako sú sedačky do  vozíka, matrace na  posteľ a  iné na  prevenciu 
recidív

●  Voľba druhu rekonštrukčného výkonu závisí od základného ochorenia pacienta, lo-
kalizácie, rozsahu, hĺbky a okrajov dekubitu, úrovne bakteriálnej kontaminácie, pred-
chádzajúcich operačných výkonov, potenciálnej ďalšej spolupráce pacienta a  ešte 
radu iných faktorov

●  Súčasťou starostlivosti musí byť aj edukácia pacienta zameraná na prevenciu recidív.
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Výsledky: Obvyklá doma hojenia rán po  operácii predstavovala u  plegických a  neu-
ropatických pacientov 21 dní, u  ostatných 14 dní. Zaťažovanie oblastí po  operácii je 
možné začať po 4-6 týždňoch aj to len postupne. U pacientov spolupracujúcich, ktorí 
dodržiavali pokyny k prevencii recidív bola ich frekvencia nízka. Súčasťou edukácie pa-
cientov musí byť aj informácia, že každý ďalší operačný výkon potrebný k rekonštruk-
cii recidivujúcich dekubitov je omnoho náročnejší a spojený s omnoho väčším rizikom 
komplikácií. 

Abstrakt 12

LIEČBA DEKUBITÁLNYCH RÁN V NAŠICH PODMIENKACH

Peter Lengyel, Eugen Frišman, Petra Dutková
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie , Nemocnica Košice - Šaca a.s., Košice - Šaca

Cieľ práce: V súčasnosti je veľkým ošetrovateľským problémom riešenie dekubitov –
preležanín, ktoré sú častým následkom nedostatočnej ošetrovateľskej starostlivosti naj-
mä u imobilných pacientov. Hlavnými faktormi vzniku sú imobilizácia /plegici, bezve-
domie/, tlak – necitlivosť, infekcia, predispozícia pacienta – diabetes mellitus, srdcové 
ochorenia, malnutrícia, obličkové choroby. V rámci výskytu v našom klinickom materiáli 
najviac sú postihnuté sakrálna, ischiadická a trochanterická oblasť, ďalej oblasť kalka-
nea, okcipitálna, ulnárna, oblasť ako aj oblasť skapulárna a malleolov.

Výsledky: V  prípade povrchových dekubitov je namieste konzervatívna liečba so 
správnym polohovaním pacienta, kde spravidla dochádza k spontánnemu zhojeniu . Ak 
ide o hlboké dekubity a obnažením hlbokých štruktúr / os sacrum, tuber ischiadicum, 
trochanter maior, atď/ je indikovaná chirurgická liečba. Táto spočíva v znesení chorobne 
zmeneného tkaniva / kosti/ a riešenie defektu lalokovou plastikou. Najčastejšie použí-
vame muskulokutánne a fasciokutánne lalokové plastiky, prípadne v kombinácii s au-
totransplantáciou kože.

Záver: Dôležitá je predoperačná príprava v rámci stanovenia eventuálnej infekcie a lo-
kálne preliečenie pacienta / Octenisept/, ďalej hradenie krvných strát pri výkone, ako 
aj riešenie nutričného stavu pacienta. V  pooperačnom období umiestňujeme týchto 
pacientov na vzdušné lôžko / Polytron, Clinitron/ za účelom optimalizácie podmienok 
postoperačného hojenia.
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Abstrakt 13

MANAŽMENT PACIENTA S DEKUBITOM  II.

Rošák Marián 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Klinika úrazovej chirurgie, Košice

Autori prezentujú výsledky svojej práce za 4 roky pri riešení problému dekubitov. Venujú 
sa aj problému finančného zaťaženia pre spoločnosť. Porovnávajú  dosiahnuté výsledky 
zo zahraničím. Snažia sa ukázať aj jednu z možnosti ako  riešiť danú problematiku.  

Abstrakt 14

DEKUBITUS ZO SALMONELÓZY ALEBO CESTA 
OD SALMONELLY K PROTEOVI

Lucia Šimoňáková 1, Martina Feňušová 2
1Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov,
2Mintaka, n.o., Zariadenie pre seniorov, Prešov

Cieľ práce: Prezentácia vývoja dekubitu u  krehkého seniora pri akútnom imobilizač-
nom syndróme a dehydratácii.

Materiál a metodika: Kazuistika s fotodokumentáciou
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Abstrakt 15

MECHANIZMY A TRENDY POUŽITIA PODTLAKOVEJ LIEČBY

Martin Huťan 1, Juraj Kutarňa 1, Gerhard Loncsar 1, Jaroslav Sekáč 2, 
Augustín Prochotský 2, Marek Čambal 3
1Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburgan der Donau, 2II. Chirurgická 
klinika LFUK a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, 3I. Chirurgická klinika LFUK a UNB, 
Nem. Staré Mesto, Bratislava

Podtlaková liečba je modernou a zároveň najefektívnejšou, rozsiahle využívanou me-
todikou hojenia rán. Napriek faktu, že jej rozšírenie pozorujeme posledných 20 rokov, 
použitie podtlakovej liečby môžeme datovať cez 2 tisícročia dozadu.

Nie je možné povedať, že sú dopodrobna známe účinky negatívneho tlaku na tkanivá, 
avšak maximum výskumu v uvedenej oblasti prebehlo v posledných rokoch. 

Spolu s  výskumom vplyvu a  efektivity sa zároveň exponenciálnym radom rozširujú 
možnosti použitia a indikácie použitia podtlakovej liečby. Medzi nové metodiky patria 
okrem využitia preplachu aj endoskopické použitie NPWT ako aj úplne nová oblasť pre-
emptívneho použitia podtlakovej liečby. 

Autori v prezentácii sumarizujú najnovšie informácie o efekte podtlakovej liečby na tka-
nivá. Zároveň sa venujú novým indikáciám podtlakovej liečby, ich klinickej efektivite, 
a novým trendom. 

Abstrakt 16

LOKÁLNYM PODTLAKOM ASISTOVANÁ LIEČBA 
KOMBINOVANÁ SO STRIEBROM IMPREGNOVANÝM 
KRYTÍM V LIEČBE RÁN S PROBLEMATICKÝM HOJENÍM

Peter Bukovčan, Ján Koller, Marianna Hajská
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, LFUK a UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Cieľ práce: Cieľom retrospektívnej klinickej štúdie bolo dokázať klinickú účinnosť, vý-
hodnosť a bezpečnosť kombinácie lokálnym podtlakom asistovanej liečby (LPA) s anti-
bakteriálnym krytom impregnovaným striebrom (Atrauman® Ag) pri liečbe rán s prob-
lematickým hojením.

Materiál a metodika: Touto metódou bolo v období dvoch rokov liečených 54 akút-
nych a chronických rán s priemernou plochou 97,2cm štvorcových u 50 pacientov. Kri-
tériami hodnotenia boli: Etiológia, lokalizácia, charakteristika rán, časový interval medzi 
vznikom rany a začiatkom LPA, počet opakovaní LPA, trvanie LPA, typy chirurgického 
uzáveru rán, výsledky kultivácii zo sterov z rán pred a po LPA, doba od ukončenia LPA 
do zahojenia rany, priemerná doba hospitalizácie.

Výsledky: Priemerný čas trvania LPA bol 9,2dňa (5-36), priemerný počet opakovaní LPA 
u 16 pacientov bol 2,3x (1-7), priemerná doba od ukončenia LPA do kompletného uzá-
veru rany bola 16dní (7-50), priemerná doba hospitalizácie bola 28dní. Na porovnanie 
výsledkov kultivácii sterov z rán bol použitý párový Studentov t-test, ktorý dokázal šta-
tisticky signifikantný pokles bakteriálnej kolonizácie v steroch z rán po aplikácii kombi-
nácie LPA s antibakteriálnym krytom (p<0,0038).

Záver: Kombinácia LPA s Atrauman®Ag spolu s dôkladným chirurgickým debridement 
mala vplyv na  signifikantný pokles bakteriálnej kolonizácie a  skrátenie doby hojenia 
rán. Pri kombinácii LPA s Atrauman®Ag bolo ľahšie, menej bolestivé snímanie špongie, 
menšie krvácanie zo spodiny rany, menšie poškodenie vytvoreného granulačného tka-
niva, menšia macerácia okrajov rán. Neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky anti-
bakteriálneho krytu resp. jeho kombinácie s LPA. Uvedené skutočnosti potvrdzujú bez-
pečnosť, antimikrobiálny účinok a klinickú výhodnosť liečby.
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Abstrakt 17

PODTLAKOVÁ DRENÁŽ – JEDNODUCHÁ A ÚČINNÁ LIEČBA 
ROZSIAHLEHO RETROPERITONEÁLNEHO ABSCESU

J. Sekáč, L. Mičulík, A. Prochotský, P. Sýkora, M. Repáň
II. chirurgická klinika, UN Bratislava, Bratislava

Cieľ práce: Autori v  úvode svojej práce v  krátkosti rekapitulujú zaujímavé momenty 
z histórie hojenia rán.

Materiál a metodika: Jadrom ich prednášky je ilustrácia úspešného využitia podtla-
kovej drenáže u mladej 30 ročnej pacientky, ktorá bola prijatá v septembri tohto roku 
urgentne na našu chirurgickú kliniku s retroperitoneálne lokalizovaným rozsiahlym ab-
scesom ( bolo vypustených viac ako 1 liter pusu).

Výsledky: Stav sa úspešne zvládol v priebehu 2 týždňov naložením podtlakovej dre-
náže.

Záver: V závere svojej práce autori poukazujú na ciele ďalšieho smerovania podtlakovej 
drenáže a hodnotia jej úspešnosť a efektivitu.

Abstrakt 18

PODTLAKOVÁ LIEČBA KOMBINOVANÁ S INSTILÁCIOU 
ANTIMIKROBIÁLNEHO ROZTOKU – NAŠA PRVÁ 
SKÚSENOSŤ

Katarína Mészárosová 1, Valéria Ferlin 1, Marianna Hajská 2, Marián Vician 1
1IV. Chirurgická klinika LFUK a  UNB, 2Klinika popálenín a  rekonštrukčnej chirurgie LFUK 
a UNB

Úvod: Aplikácia NPWT (negative pressure wound therapy) je v súčasnosti rozšírený spô-
sob neinvazívnej liečby akútnych a chronických rán. Princípom terapie je využitie aktív-
neho a zároveň kontrolovaného podtlaku, využívaného na odsávanie exsudátu z rany. 
Existujú zariadenia, ktoré umožňujú súčasne aj aktívny preplach rán s antimikrobiálny-
mi roztokmi. 

Cieľ: Cieľom prednášky je prezentovať našu prvú skúsenosť s využitím integrovaného 
systému manažmentu rán, ktorý poskytuje terapiu rán podtlakom a možnosť instilácie 
antimikrobiálneho roztoku.

Kazuistika: V práci prezentujeme 59 ročného muža liečeného na hnisavé zápalové zme-
ny v gluteálnej a perineálnej oblasti od roku 1979. Vtedy bola vykonaná incízia perine-
álneho abscesu s následnými mnohopočetnými recidívami. Pacient bol hospitalizovaný 
a následne  ambulantne dispenzarizovaný na ambulancii IV. Chirurgickej kliniky od roku 
2011. V roku 2012 po MRI vyšetrení s nálezom viacerých abscesových ložísk a fistúl v pe-
rianálnej, gluteálnej a perineálnej oblasti vykonaná terminálna sigmostómia a evakuá-
cia abscesov s následnou výraznou regresiou lokálneho nálezu. Opakované histologické 
vyšetrenia boli záverované ako fibroepitelový polyp bez dysplastických zmien. Vylúčil 
sa Morbus Crohn ako možná etiologická príčina, ako aj možné dermatovenerologické, 
vírusové a imunologické príčiny ochorenia. V júli 2017 pre výraznú progresia lokálneho 
nálezu bol pacient operovaný, vykonaný rozsiahly debridement a evakuácia abscesov 
a následná aplikácia systému NPWT s možnosťou instilácie antimikrobiálnych roztokov. 

Záver: V prednáške prezentujeme obrazovú dokumentáciu pred aj po aplikácií podtla-
kovej liečby kombinovanej s preplachom a ďalší vývoj liečby pacienta.
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Abstrakt 19

MANAŽMENT DIABETICKEJ NOHY Z POHĽADU 
CIEVNEHO CHIRURGA

Roman Necpal 1, Marek Rusňák 1, Peter Urbán 2
1Oddelenie cievnej chirurgie, NsP FDR, Banská Bystrica, 2Kardiochirurgické oddelenie, 
SÚSCCH, Banská Bystrica

Cieľ práce: Incidencia DM v populácii stúpa, čo ma za následok nárast počtu pacien-
tov s diabetickou nohou. Len u 20 % z nich ide o čistú neuropatickú diabetickú nohu 
a u zvyšných 80% sa stretávame s rôznym stupňom ischémie. Pre diabetikov je typic-
ké periférne postihnutie arteriálneho systému, a  to hlavne v  oblasti krurálnych ciev. 
Od  konca 20. storočia došlo k  rozvoju endovaskulárnych a  operačných metód, ktoré 
umožňujú adekvátnu revaskularizáciu končatiny. Napriek všeobecne známemu faktu, 
že pacient pred amputáciou má byť vyšetrený cievnym špecialistom (angiochirurg, 
angiológ), bežne sa stretávame so situáciou, že pacienti sú ošetrovaní na pracoviskách 
všeobecnej chirurgie bez adekvátneho cievneho vyšetrenia. Tu podstúpia „malé“ ampu-
tácie a až v prípade progresie nálezu sú odoslaní na špecializované pracovisko. V lepšom 
prípade pacienta vyšetrí angiológ a tento indikuje DSA a endovaskulárny intervenčný 
výkon. Následne sa ale pacient dostáva späť na  oddelenie všeobecnej chirurgie, kde 
často nie je dostupné pravidelné sledovanie priechodnosti intervencie a k špecialisto-
vi je opätovne odoslaný až pri zhoršení lokálneho nálezu. Zo štúdií je zrejmé, že PVI 
v krurálnom segmente majú pomerne vysoké percento restenóz s nutnosťou ďaľších 
intervencií. Preto je nutné pacientov pravidelne klinicky a sonograficky sledovať, lebo 
až do zahojenia defektov je končatina ohrozená a v prípade zlyhania PVI treba indikovať 
nový výkon, resp bypas. Podla najnovších doporučení sú rozsiahle nálezy na krurálnom 
segmente pri prítomnosti dobrého žilového štepu indikované primárne k  bypasovej 
operácii a nie k endovaskulárnemu výkonu . V bežnej praxi sa ale nezriedka stretávame 
so situáciou, že pacient je odoslaný k  cievnemu chirurgovi až v  prípade zlyhania en-
dovaskulárnej liečby s rozsiahlym nálezom na nohe. Vtedy je záchrana končatiny často 
nemožná, i keď vo včasnom štádiu bola možná.

Záver: Rekonštrukčný výkon sám o sebe nestačí na záchranu končatiny. Je len súčasťou 
komplexnej liečebnej starostlivosti o  pacienta s  ohrozenou končatinou, ktorá zahŕňa 
cielenú ATB liečbu, radikálny debridement, správne ošetrovanie defektov, malé ampu-
tácie a eventuálne plastické riešenie veľkých defektov. K tomu je potrebná úzka spo-
lupráca špecialistov z  rôznych odborov (cievny chirurg, angiológ, všeobecný chirurg, 
intervenčný radiológ, podiater, rehabilitačný pracovník). Len tak sa dá znížiť počet vyso-
kých amputácií, ktorý je na Slovensku stále vysoký.

Abstrakt 20

ÚČINNOSŤ OCTENISEPTU® NA MULTIREZISTENTNÉ 
BAKTERIÁLNE KMENE  IZOLOVANÉ Z POPÁLENINOVÝCH 
RÁN

Marianna Hajská 1,  Lívia Slobodníková 2, Ján Koller 1
1Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava,
2 Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Úvod: Základnou súčasťou komplexnej liečby popálenín je aj aplikácia topických an-
timikrobiálnych prostriedkov na popálené plochy. Jej cieľom je udržať rany vo vlhkom 
prostredí a  zabrániť rozvoju infekčných komplikácií. Liečba rozsiahlych popálenín si 
vyžaduje dlhodobú hospitalizáciu a preto sú pacienti vystavení riziku nozokomiálnych 
infekcií. Najčastejším miestom vstupu infekčného agens je práve popáleninová rany. 

Cieľ: Na našom pracovisku štandardne na lokálnu liečbu používame roztok 1% kyseliny 
octovej a krém s obsahom 1% sulfadiazínanu strieborného. V tejto práci sme sa zame-
rali na hľadanie alternatívneho topického antimikrobiálneho prostriedku. Ako možnú 
alternatívu pre roztok 1% octovej kyseliny sme v in vitro podmienkach vyskúšali kombi-
novaný roztok oktenidínu s fenoxyetanolom.    

Metodika: Na  in vitro modeloch popáleninových rán sme otestovali účinnosť Octe-
niseptu® (roztok s  obsahom 1mg/ml oktenidíniumdichlorid + 20mg/mlfenoxyetanol) 
na 7 rôznych baktérií – A. baumannii, E. coli, E. faecalis, S. haemolyticus, S. aureus (MRSA), 
P. aeruginosa (2 kmene). Všetky použité bakteriálnej kmene boli hodnotené ako multire-
zistentné a pôvodne izolované z popáleninových rán našich pacientov. Testovanie bolo 
realizované v rôznych modelových situáciách:
●  na baktériách v planktonickej forme
●  na baktériách vo formujúcom sa biofilme – 4 hodinový a 6 hodinový biofilm
●  na baktériách v zrelom biofilme

Výsledky sa hodnotili kvantitatívne – množstvom CFUs (colony forming units) ktoré v kaž-
dej situácií prežili 24 hodinové pôsobenie antimikrobiálneho roztoku. Výsledky účinnosti 
Octeniseptu® sme porovnali s výsledkami účinnosti roztoku 1% kyseliny octovej.

Výsledky: Zatiaľ čo v prípade kmeňov P. aeruginosa, A. baumanii a S. haemolyticus boli 
výsledky oboch roztokov porovnateľné, naopak v prípade E. coli, E. faecalisa S. aureus 
(MRSA) mal Octenisept® výrazne lepšiu účinnosť.

Záver: Octenisept® z  hľadiska in vitro antimikrobiálnej účinnosti môžeme považovať 
za vhodnú alternatívu topického antimikrobiálneho prostriedku. 
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Abstrakt 21

NOVÁ METÓDA LIEČBY HLBOKÝCH POPÁLENÍN

Nikola Ferančíková, Marianna Hajská, Ján Koller
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK, UNB Ružinov, Bratislava

Cieľ práce: Porovnanie štandardných postupov v liečbe hlbokých popálenín s novou al-
ternatívnou terapiou – enzymatickým debridement. Základným princípom liečby hlbo-
kých popálenín je včasné odstránenie nekrotického tkaniva a následné prekrytie rany 
kožným autotransplantátom. Operačné zákroky v celkovej anestézii predstavujú veľkú 
záťaž pre organizmus pacienta a sú spojené s výraznými krvnými stratami. Pri nekrektó-
mii nutne dochádza aj k excízií časti zdravého tkaniva.

Materiál a metodika: Liečivo obsahujúce zmes proteolytických enzýmov (bromelain) 
v zmesi s hydratačným gélom sa aplikuje na popáleniny po odstránení zbytkov nekrotic-
kej epidermy. Počas štvorhodinového pôsobenia enzymatická zmes selektívne odstráni 
nekrózu, čo súčasne umožní včasnú a presnú vizuálnu diagnostiku hĺbky poškodenia.

Výsledky: Základným princípom liečby hlbokých popálenín je včasné odstránenie 
nekrotického tkaniva a následné prekrytie rany kožným autotransplantátom. Operač-
né zákroky v celkovej anestézii predstavujú veľkú záťaž pre organizmus pacienta a sú 
spojené s výraznými krvnými stratami. Pri nekrektómii nutne dochádza aj k excízií čas-
ti zdravého tkaniva. Modernou alternatívnou operačnej liečby hlbokých popálenín je 
enzymatický debridement, ktorý odtraňuje nekrotické tkanivá selektívne. U hlbokých 
dermálnych popálenín možno očakávať spontánne hojenie, a  preto sa odporúča ich 
prekrytie dočasným krytom. Popáleniny plnej hrúbky kože je potrebné prekryť kožnými 
autotoransplantátmi.

Záver: Výhodami novej metodiky enzymatickej nekrolýzy je teda menší rozsah excido-
vaných plôch, materských plôch, menšie krvné straty a lepšia kvalita jaziev ako po kla-
sickej chirurgickej nekrektómii. K limitáciám tejto metodiky patrí jej použitie najneskôr 
do 3 dní od úrazu a jej vyhradené použitie u pacientov nad 18 rokov.

Abstrakt 22

VYUŽITIE ACELULÁRNEJ DERMÁLNEJ NÁHRADY 
V CHIRURGII  

Nina Šarkőzyová, Ján Koller
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava

Úvod: V chirurgických špecializáciách je neraz potrebné nahradiť poškodené spojivové 
tkanivo. Podarilo sa vyvinúť viaceré materiály nahrádzajúce funkciu spojivového tkani-
va vhodné pre implantáciu. Ich cena je neraz vysoká a bývajú časté komplikácie najmä 
infekčného charakteru. Riešením v takýchto indikáciách môže byť použitie biologické-
ho materiálu. 

Materiál a metódy: Acelulárna alogénna dermálna náhrada (AADN) je biomateriál tvo-
rený extracelulárnou matrix, so zachovanou trojdimenzionálnou priestorovou organizá-
ciou a ultraštruktúrou pôvodného tkaniva – dermy. Pripravuje sa z kožných kadaveróz-
nych alotransplantátov enzymatickým oddelením epidermy a decelularizáciou. Ostáva 
acelulárna, imunologicky inertná matrica z dermálneho kolagénu, ktorá si zachováva aj 
elastín, proteoglykány a komplexy bazálnych membrán a je schopná trvalého prihoje-
nia (Koller 2010). AADN v najväčšej miere tvorí kolagén, ktorý je minimálne antigénny, 
a preto bežne neindukuje imunitnú reakciu. Na našej klinike používame AADN pripra-
vovanú v Centrálnej tkanivovej banke v Bratislave na uzáver rán, v ktorých je potrebné 
nahradiť chýbajúcu dermálnu komponentu a uzavrieť defekt dermo-epidermálnym au-
totransplantátom čiastočnej hrúbky. 

Výsledky: AADN sme za uplynulý rok implantovali u 3 pacientov s ranami odlišnej etio-
lógie. Vzhľadom na minimálny výskyt komplikácii pri použití AADN máme s týmto bio-
materiálom pozitívne skúsenosti, ktoré prezentujeme vo forme kazuistík.  
Diskusia.

Acelulárna aloderma je známa už vyše dvadsať rokov a vďaka jej charakteristikám sa jej 
primárne využitie pri náhrade dermálnej komponenty pri popáleninách plnej hrúbky 
kože významne rozšírilo o  aplikácie v  liečbe chronických rán, ako aj pri  iných rekon-
štrukčných výkonoch. Výhodou kolagénu je jeho biodegrabilita, biokompatibilita ľahká 
dostupnosť a  vysoká miera premenlivosti. Iba veľmi málo ľudí má vyvinutú adnátnu 
humorálnu imunitu proti tomuto proteínu, čo ho robí ideálnym materiálom pre implan-
táciu. 
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Abstrakt 23

NEHOJACE SA VENÓZNE VREDY PREDKOLENIA

Peter Samek
Chiraven s.r.o., Ambulancia chirurgie a cievnej chirurgie, Košice

Cieľ práce: Prednáška sa zameriava na kategórie faktorov, ktoré sú príčinou nehojacich 
sa venóznych vredov predkolenia. Podľa jednotlivých rizikových faktorov sú načrtnuté 
okruhy problémov v klinickom manažmente týchto pacientov. Špecifické problémy ilu-
struje aj kazuistika. 

Materiál a metodika: minireview a kazuistika

Abstrakt 24

KOMU HROZÍ VENÓZNY VRED PREDKOLENIA?

Marek Šumaj
Angiologická ambulancia, Fakultná nemocnica, Trenčín

Cieľ práce: Prednáška prehľadovo referuje o rizikových faktoroch progresie chronické-
ho venózneho ochorenia, s vyústením do vredu predkolenia. Identifikuje najvýznam-
nejšie rizikové faktory CHVO. Opisuje nové možnosti kvantifikácie venózneho refluxu 
s  možnosťou implementácie do  diagnostických a  terapeutických postupov klinickej 
praxe.

Materiál a metodika: výber z článkov z impaktovaných časopisov a svetových odpo-
rúčani
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Abstrakt 25

JE VÔBEC MOŽNÉ PREDCHÁDZAŤ KOMPLIKÁCIÁM 
INTESTINÁLNYCH STÓMIÍ?

Augustín Prochotský, Jaroslav Sekáč, Patrik Koudelka
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,  NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka

Zakladanie intestinálnch stómií sa považuje za bežnú prax všeobecného chirurga. Dô-
vody na kreáciu ileostómie alebo kolostómie sú viaceré. Zahŕňajú vrodené anomálie, 
traumatické lézie, ale aj nádorové a zápalové ochorenia tenkého čreva, hrubého čreva 
a konečníka. 

Neraz ich zverujeme do rúk mladých chirurgov, neprávom si mysliac, že sa jedná o jed-
noduchý výkon. Tí, ktorí prešli dlhou cestou chirurgie však dobre vedia, že sa jedná o mi-
moriadne vážny zásah do organizmu a jeho črevných funkcií, výsledkom čoho je zmena 
kvality života pacienta aj s príslušnými obmedzeniami a narušením fyziológie dutej tru-
bice tráviaceho traktu.

Hlavnou úlohou chirurga je založenie kvalitnej stómie, ktorá sa dá modernými pomôc-
kami veľmi dobre ošetrovať, čím sa ponúka pacientovi síce znížená, ale primeraná kva-
lita života. Komplikácie stómií sú neraz katastrofou pre pacienta a  rovnako tak aj pre 
ošetrujúci personál.

Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú chirurgickými pravidlami zakladania stómií, 
prevenciou komplikácií a možnosťami ich riešenia.     

Abstrakt 26

  

KOŽNÉ KOMPLIKÁCIE U PACIENTOV SO STÓMIAMI

Tomáš Kopal 
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica

Približne polovica pacientov so stómiou (ileostómiou, kolostómiou, uréterostómiou) 
zažíva aspoň prechodne v  okolí stómie nejaké patologické kožné prejavy. Polovica 
z nich si poruchu neuvedomuje, pri cielenom vypytovaní stav neuvádzajú ako poruchu 
a nález považujú za normálny. Ochorenie kože v oblasti stómie predstavuje však vážny 
problém, lebo zhoršuje adhéziu stomickej pomôcky, čím uľahčuje nežiaduci únik teles-
ných tekutín. Pacienti následne trpia vo väčšej miere obavami a následnou sociálnou 
izoláciou.

Poruchy kože okolo stomie môžu byť spôsobené nasledujúcimi príčinami:
1. chemickou iritáciou – iritačná kontaktná dermatitída, verukózne prejavy
2. mechanickou iritáciou – neurodermitída, stripping, erózie
3. infekčným agensom – kandidóza kože, folikulitída
4. imunologické príčiny – kontaktný ekzém
5. samotným základným ochorením pacienta – malignita, Crohnova choroba, gangre-

nózny pyoderm
6. nezávislým, iných ochorením pacienta – psoriáza, seboroická dermatitída

Rizikovými faktormi pre vznik ťažkostí sú:
1. typ stómie: uréterostómia je rizikovejšia ako ileostómia a tá je rizikovejšia ako kolos-

tómia
2. podtekanie stómie (leak) -ak je koža okolo stómie porušená, adheruje stomická po-

môcka horšie a celý stav sa následne ešte zhoršuje
3. hodnota body mass indexu (BMI) nad 30

Debatuje sa o ďalších faktoroch, ako napr. fajčenie ale zatiaľ chýbajú presvedčivé dô-
kazy. 

Najčastejšími problémami sú iritačné prejavy v okolí stómie spôsobenej kontaktom kože 
a telesnej tekutiny typu erózií, macerácie, erytému (začervenania) a kontaktnej iritačnej 
dermatitídy. Najčastejšie vznikajú tieto ťažkosti až po šiestich mesiacoch od operácie, 
keď sa stómia definitívne zahojí, prebuduje a zmenší. Ďalšími obvyklými poškodeniami 
kože sú drobné plytké rany, vznikajúce pohybom tvrdých častí stomických pomôcok 
alebo ich podporných častí (napr. pásu). Medzi mechanické poškodenia zaraďujeme aj 
stripping, keď pri nešetrnom odstránení lepidla stómie dochádza k násilnému odlúče-
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niu najprv vrchnej vrstvy kože stratum corneum, neskôr aj ďalších vrstiev. Špecifickou 
imunitnou reakciou je alergická kontaktná dermatitída. Vzniká pri nej precitlivenosť 
na chemikálie obsiahnuté v stomickom sáčku alebo na zložky lepidla. Možná je aj reak-
cia na stomické prostriedky určené na odstrovanie stomického lepidla. Odlíšiť ju pre po-
dobnosť od kontaknej iritačnej dermatitídy môže byť niekedy klinicky zložité. U týchto 
pacientov je nevyhnutné testovanie kontaknej alergie. Štandardná európska sada, ktorá 
býva bežne dostupná na dermatologických ambulanciách obsahuje väčšinu dôležitých 
alergénov. V prípade nejasností je potrebné požiadať dermatológa o špeciálne testy, pri 
ktorých je možné testovať priamo materiál stomickej pomôcky.

Efektívna diagnostika kožných prejavov okolo stómie vyžaduje dobrú spoluprácu chi-
rurga, dermatológa a skúsenej stomickej sestry. 

Po určení správnej diagnózy je potrebná liečba stavu, ktorá môže spočívať v správnej 
úprave stomickej pomôcky, aplikácii lokálnej liečby (problematickej pre možné naruše-
nie adhezívnosti povrchu pomôcky) alebo výmene stomickej pomôcky za inú. Niekedy 
je nevyhnutná aj chirurgická revízia stómie.

Abstrakt 27

DERMOEPIDERMÁLNA AUTOPLASTIKA V LIEČBE 
DEFEKTOV RÔZNEJ GENÉZY

Karol Sopko
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, NsP Košice Šaca, 
1. súkromná nemocnica, Košice Šaca

Záver: V práci sú prezentované výsledky liečby defektov kože a podkožia rôzneho pô-
vodu / ischemické, dekubity, posttraumatické, ulkusy pri chronickej venovej insu� cien-
cii/ pomocou dermoepidermálnej autoplastiky.
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Abstrakt 28

LIEČBA DEFEKTU V TERÉNE CHRONICKEJ 
RÁDIODERMATITÍDY

Hana Zelenková, Romana Jurkaninová-Štecová
DOST Svidník, Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník

Cieľ práce: Rádiodermatitída (X–ray dermatitis) je poškodenie kože zapríčinené ionizu-
júcim žiarením, okrem iného používané pri rádioterapii onkologických ochorení. Pre-
javy majú rôzne stupne - erytematózna, bulózna, nekrotizujúca. Akútna forma môže 
prejsť do chronickej formy s prejavmi atro� e kože a ľahkou vulnerabilitou

Materiál a metodika: V najvážnejších prípadoch vzniká chronický radiačný vred – ra-
dioulcus. Po prolongovanej liečbe ožarovaním v teréne atro� ckej kože, vzniká aj po ro-
koch väčšinou spočiatku nebolestivý s pomalým hojením. Radiolulcus ale predstavuje 
aj riziko vzniku nového malígneho nádoru. Rozsah poškodenia kože závisí na veľkosti 
ožarovanej plochy kože a celkovom objeme žiarenia, type radiačnej techniky a jej ener-
gii a celkovej dávke.

Výsledky: Nami sledovaný je polymorbídny pacient, s vytvorením defektu na zadnej 
strane pravého predkolenia v teréne chronickej postradiačnej dermatitídy, vzniknutej 
ako následok radiačnej liečby liposarkómu, pre ktorý bol pacient liečený pred asi 23 rok-
mi. Aj keď sa úspešnosť terapie a hojenie defektu zdali spočiatku veľmi problematické, 
� nálne výsledky sú prekvapivo dobré.

Záver: Kľúčové body v terapii sú pravidelná nekrektómia, aplikácia hemoglobínového 
spreja v kombinácii s moderným krytím a tiež výborná compliance pacienta.

Abstrakt 29

RIZIKA SORRORIGENNÍCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

Kateřina Palinčáková
ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. člen skupiny AGEL, Valašské Meziříčí, Česká republika

Cieľ práce: Sorrorigenní poškození je řazeno mezi psychosomatické poškození pa-
cienta nelékařským zdravotníkem, kdežto iatrogenní poškození pacienta souvisí pou-
ze s poskytovanou lékařskou péči. Mezi sorrorigenní poškození pacienta jsou i řazeny 
vzniklé dekubity, různá poranění kůže zaviněné používáním zdravotnických pomůcek 
a dále vznik a komplikace inkontinentní dermatitidy. V  intenzivní péči dochází vzhle-
dem ke  kritickému či závažnému stavu pacienta k  častému vzniku sorrorigenní rány. 
Nejčastější příčinou vzniku těchto ran jsou zdravotnické pomůcky, které slouží z  za-
jištění kardiopulmonálního oběhu , polohovací pomůcky, různé fixační pomůcky, tera-
peutické postupy apod. Nutno ovšem podotknout , že péče o pacienty na jednotkách 
intenzivní péče a ARO je velmi obtížná.Často celkový stav pacienta je natolik kritický, 
že dochází k poškození kožního krytu spontánně v okamžiku, kdy je pacient ošetřován 
nelékařským personálem. Pokud již sorrorigenní rána vznikne, tak jednak je řazena mezi 
nežádoucí událost daného pracoviště a za druhé musí nelékařský pracovník mobilizo-
vat veškeré síly a prostředky, aby nedocházelo k dalšímu progresu rány. Následná tera-
pie rány je pak zcela zásadní.

Záver: Nutná preventivní opatření a analýza vzniku těchto ran nesmí být zacílena na re-
presivní opatření vůči ošetřujícímu personálu, ale na identifikaci rizik a snížení vzniku 
sorrorigenních ran. Následně tyto opatření povedou ke  zvýšení kvality poskytované 
ošetřovatelské péče. Sdělení obsahuje základní teoretické informace problematiky sor-
rorigenních ran a následně je doplněno o kasuistiky pacientů, kteří byli postiženi sorro-
rigenní ranou na jednotkách intenzivní péče a ARO
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Abstrakt 30

PEMPHIGUS VULGARIS – JE OŠETROVANIE ROZSIAHLYCH 
PLÔCH PROBLÉMOM?

Hana Zelenková
DOST Svidník, Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník

Cieľ práce: Pemphigus – názov pre skupinu chronických autoimúnnych ochorení. Tieto 
sú charakterizované vznikom pľuzgierov, postihujúcich kožu a sliznice. Najčastejšie sú 
postihnuté osoby stredného veku (40-60 rokov) bez rozdielu pohlavia, nechýbajú ale 
ani mladí ľudia okolo 20 roku veku.

Materiál a metodika: Najvýraznejším zástupcom je Pemphigus vulgaris, kedy pľuzgie-
re a postihujú akúkoľvek časť kože a slizníc. Pri strhnutí pľuzgierov (ktoré sú spočiatku 
vyplnené čírym obsahom, neskôr hnisavo zafarbeným) plochy pripomínajú rozsiahle 
popáleniny. Systémová liečba bola pred érou kortikoidov v podstate nemožná. Vysoké 
počiatočné dávky sa postupne znižujú na  udržiavaciu dávku, ale terapia má celý rad 
nežiaducich efektov. Využíva sa aj kombinácia s imunosupresívami. Pri bolestiach sú in-
dikované analgetiká, infekcie sú zvládané antibiotikami. Ťažké prejavy vyžadujú hospi-
talizáciu na kožných oddeleniach alebo v stacionároch.

Výsledky: Lokálna liečba vyžaduje erudíciu zdravotného personálu a edukáciu pacienta.

Záver: V prednáške je poukázané predovšetkým na špecifiká lokálnej terapie.

Hlavný partner

Partneri
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