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KREDITOVÉ HODNOTENIE
Kongres je zaradený do kontinuálneho 
medicínskeho vzdelávania SLK.

Účastníci kongresu dostávajú za pasívnu 
účasť nasledovný počet kreditov:
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sobota  16. 11. 2019 3 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.
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Trvanie prednášok v jednotlivých blokoch, piatok 15. 11. 2019: 
– vyžiadané prednášky: 20 min. plus diskusia
– ostatné prednášky: 10 min. plus krátka diskusia

PODROBNÝ ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK  14. 11. 2019 (sála A) 

11:00 – 17:00 REGISTRÁCIA

KURZ HOJENIA RÁN
Predsedníctvo: M. Huťan, M. Čambal       
 
14:00 – 14:40 Úvod, rana a patofyziológia hojenia rán 
 M. Huťan      

14:40 – 15:10 Výživa a vplyv systémových faktorov na hojenie rán 
 M. Huťan      

15:10 – 15:40 Mikrobiológia rany 
 P. Samek      

15:40 – 16:00 Coffee break        

16:00 – 16:30 Debridement a rany 
 M. Čambal      

16:30 – 17:45 Vlhká terapia rán 
 T. Kopal      

17:45 – 18:20 NPWT a alternatívne možnosti hojenia rán 
 M. Huťan      
       
       

PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU

ŠTVRTOK  14. 11. 2019

11:00 – 17:00 REGISTRÁCIA

14:00 – 18:20 KURZ HOJENIA RÁN

PIATOK  15. 11. 2019  Lekárska sekcia (sála A)

08:00 – 17:00  REGISTRÁCIA

08:30 – 10:00 BLOK I. – VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY A OTVORENIE

10:30 – 12:00 BLOK II. – CHIRURGICKÁ LIEČBA, NPWT

12:30 – 13:30  LUNCH SYMPOSIUM PRIMECELL ADVANCED THERAPY

14:00 – 15:30 BLOK III. – HOJENIE + DFU

16:00 – 17:30  BLOK IV. – VARIA

17:30 – 19:00   PANELOVÁ DISKUSIA

19:00 – 19:30 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSPLR

20:00 HLAVNÝ DISKUSNÝ VEČER SPOJENÝ S VEČEROU
 (hlavná hotelová reštaurácia)

PIATOK 15. 11. 2019  Sesterská sekcia (sála B)

10:30 – 12:00 SESTERSKÝ BLOK

14:00 – 15:30 WORKSHOP
 Debridement, Vlhká terapia rán

15:45 – 17:30 WORKSHOP
 Prevencia a liečba dekubitov u hospitalizovaných pacientov

SOBOTA 16. 11. 2019

08:00 – 10:00  REGISTRÁCIA 

08:00 – 09:00 WORKSHOP
 Kompresívna terapia a ABI (členkovo-ramenný index) 

09:00 – 11:30 KURZ HOJENIA RÁN

11:30 Obed
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PIATOK  15. 11. 2019 Lekárska sekcia (sála A)

08:00 – 17:00 REGISTRÁCIA

08:30 – 10:00 BLOK I. – VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY A OTVORENIE
 Predsedníctvo: J. Koller, M. Čambal

 Guidelines for wound healing
 T. P. Ručigaj (Slovinsko) Abstrakt č. 12

 Epidermální nekrolýza: State of the Art
 B. Lipový (Brno) Abstrakt č. 5

 Výsledky analýzy nemocných léčených NPWT
 L. Veverková, P. Doležel, M. Nečas, M. Reška, P. Vlček, I. Čapov (Brno)
 Abstrakt č. 16

 Co� ee break

10:30 – 12:00 BLOK II. – CHIRURGICKÁ LIEČBA, NPWT 
 Predsedníctvo: M. Huťan, P. Bukovčan

 Postavenie lokálnym podtlakom asistovanej liečby 
v procesoch hojenia rán

 P. Bukovčan, J. Koller (Bratislava) Abstrakt č. 2

 Management rany po fasciotómii
 J. Pavč, A. Dobrovodský, I. Duda, T. Molčan, Y. Mykyta (Trnava) Abstrakt č. 11

 Chirurgické riešenie pyoderma gangrenosum 
u pacienta s M. Crohn (kazuistika)

 I. Béder, I. Čierna, B. Duchaj, D. Števková, J. Babala (Bratislava) Abstrakt č. 1

 Faktory ovlivňujúci výskyt dekubitu na chirurgickém pracovišti
 L. Veverková, P. Doležel, M. Reška, P. Vlček, I. Čapov (Brno) Abstrakt č. 17

12:30 – 13:30  LUNCH SYMPOSIUM PRIMECELL ADVANCED THERAPY
 Predsedníctvo: J. Koller, E. Martinka, H. Zelenková

 Amniová membrána (Amnioderm) v liečbe defektov 
u diabetikov – klinické skúsenosti 

 H. Zelenková (Svidník) Abstrakt č. 18

 Prínos amniovej membrány pri lokálnom hojení chronických 
diabetických ulcerácií 

 E. Martinka (Ľubochňa) Abstrakt č. 6

PIATOK  15. 11. 2019 Lekárska sekcia (sála A)

14:00 – 15:30 BLOK III. – HOJENIE + DFU 
 Predsedníctvo: P. Samek, B. Lipový
 
  Komplikované hojenie rany po sectio caesarea u pacientky 

s vysokým BMI
 P. Mazalán, A. Prochotský, I. Majeský, P. Janáč, P. Štefánik (Bratislava) Abstrakt č. 8

 Role hyaluronanu na hojení rány
 L. Sobotka (Hradec Králové) Abstrakt č. 13

 Dočasné kryty rán, kožné náhrady
 N. Šarközyová, J. Koller (Bratislava) Abstrakt č. 15

 Diabetická noha – náš algoritmus
 R. Necpal, M. Rusňák, R. Kminiak, J. Janek, M. Ondruška, M. Zanovit 

(Banská Bystrica) Abstrakt č. 10

 Diabetická noha – pohľad angiológa
 K. Kmeťková (Banská Bystrica) Abstrakt č. 3

 Co� ee break

16:00 – 17:30  BLOK IV. – VARIA 
 Predsedníctvo: T. Kopal, A. Prochotský
 
 Oplachy, laváže a šetrné ošetrenia spodiny rán roztokmi – problém 

stále aktuálny
 H. Zelenková (Svidník) Abstrakt č. 19

 Obväzy s aktívnym uhlím a ich širšie použitie v rôznych 
medicínskych odboroch 

 H. Zelenková (Svidník) Abstrakt č. 20

 Plason – nová možnosť v liečbe chronických rán
 Ľ. Strelka (Levoča) Abstrakt č. 14

 Efektívny prístup a manažment exsudácie rán
 B. Mrázová (Banská Bystrica) Abstrakt č. 9

 Lokálna aplikácia NO (Plasón) v liečbe nehojacich sa rán 
na nohách diabetika

 E. Martinka (Ľubochňa) Abstrakt č. 7

 Skúsenosti so starostlivosťou o rany v podmienkach humanitárnych 
misií lekárov bez hraníc

 E. Kušíková (Banská Bystrica) Abstrakt č. 4
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PIATOK  15. 11. 2019 Lekárska sekcia (sála A)   

17:30 – 19:00   PANELOVÁ DISKUSIA
 Predsedníctvo: J. Koller, M. Čambal
 
 Koordinátorka: B. Grešš Halasz

 Hostia: 
 T. Kopal, F. Špaček, zástupcovia poisťovní, asociácie Slovenský pacient
 
 Hlavné témy: 
 Ako sa má dostať pacient k zdravotníckym pomôckam,
 Pravidlá pri preskripcii, Možnosť kooperácie s ADOS, 
 Usmernenie zdravotnej poisťovne k preskripcii

19:00 – 19:30 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSPLR

20:00  HLAVNÝ DISKUSNÝ VEČER SPOJENÝ S VEČEROU

PIATOK  15. 11. 2019 Sesterská sekcia (sála B)  

10:30 – 12:00 SESTERSKÝ BLOK 
 Predsedníctvo: A. Prochotský
 
 Výskum efektu zdravotníckej pomôcky „Hydrogél na ošetrenie 

rán Microdacyn“ v procese hojenia chronických rán  
 J. Mesárošová, E. Krištofová (Nitra) Abstrakt č. 22
 
 Studená plazma v liečbe driveline infekcie LVAD 

(Left Ventricular Assist Device – VAD)
 G. Šuttová, M. Beňa, J. Sahuľová, L. Csere (Bratislava) Abstrakt č. 23
 
 Podtlaková terapia akútnych a chronických rán
 J. Babečka (Bratislava) Abstrakt č. 21

14:00 – 15:30 WORKSHOP
 Debridement, Vlhká terapia rán 
 M. Huťan, M. Čambal

15:45 – 17.30 WORKSHOP
 Prevencia a liečba dekubitov u hospitalizovaných pacientov 
 B. Grešš Halasz

SOBOTA  16. 11. 2019 (sála A)

08:00 – 10:00 REGISTRÁCIA

08:00 – 09:00 WORKSHOP
 Kompresívna terapia a ABI (členkovo-ramenný index) 
 I. Kopalová, M. Huťan  

   
KURZ HOJENIA RÁN
Predsedníctvo: J. Koller, M. Huťan   

09:00 – 09:30 Popáleniny 
 J. Koller
  
09:30 – 10:00 Dekubity 
 J. Koller  

10:00 – 10:30 Diabetická noha 
 R. Lámala  

10:30 – 10:45 Co� ee break

10:45 – 11:15 Ulcerácie dolných končatín 
 E. Huľo  

11:15 – 11:30 Záver kurzu
 M. Huťan  
   
11:30 Obed   
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Abstrakty

ţ podporuje granuláciu a epitelizáciu
ţ obmedzuje zjazvenie tkaniva
ţ znižuje bolestivosť rany
ţ podporuje novotvorbu ciev
ţ má kryciu funkciu (zabraňuje dráždeniu 

hojacej sa rany a vstupu infekcie)
ţ nie je imunogénný

®AMNIO  na chronické nehojace sa ranyDERM

BIOHEALING k.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava
e-mail: info@amnio.eu, www.amnio.eu

AMNIOVÁ MEMBRÁNA LYOFILIZOVANÁ

®AMNIODERM  je lyolizovaný 

transplantát z ľudskej amniovej 

membrány (dHAM). Produkt sa 

spracováva patentovaným 
®spôsobom spracovania AMNIPUR . 

AMNIODERM obsahuje veľké 

množstvo cytokínov a rastových 

faktorov a ďalších špecických 

molekúl obsiahnutých 

v perinatálnych tkanivách.

Tkanivo, ktoré daruje život dvakrát.
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Lekárska sekcia   PIATOK  15. 11. 2019  

1. Chirurgické riešenie pyoderma gangrenosum 
u pacienta s M. Crohn

Béder Igor1, Čierna I.2, Duchaj B.2, Števková D.2, Babala J.2

1Klinika detskej chirurgie NUDCH Bratislava
2Detská klinika, Klinika detskej chirurgie NUDCH Bratislava

Úvod

Pyoderma gangrenosum je ochorenie nejasnej etiopatogenézy, ktoré sa klinicky prejavu-
je nekroticky sa rozpadajúcimi bolestivými ulceráciami s  nepravidelnými podmínovanými 
okrajmi. Kožné defekty môžu byť lokalizované v  ktorejkoľvek časti tela. Klinický nález má 
tendenciu rýchlo progredovať a je dôležitým vodítkom ku stanoveniu diagnózy. V asi 50 % 
prípadov je pyoderma gangrenosum spojená s inými systémovými ochoreniami ako sú na-
príklad IBD, zápalové ochorenia kĺbov alebo patologické hematologické procesy.

Kazuistika

V práci prezentujeme prípad 17-ročného chlapca sledovaného po nástupe ťažkostí v iných 
zdravotníckych zariadeniach, ktorý bol ku nám prijatý s rozsiahlymi ulceráciami s výraznou 
purulentnou secernáciou lokalizovanými na čele, prednej brušnej stene v okolí vyvedenej 
sigmoideostómie a perianálne. Pacient mal pri prijatí vysokú zápalovú aktivitu, anémiu a hy-
poproteinémiu. Vzhľadom na anamnézu ťažkostí a priebeh bola gastroenterológom indiko-
vaná intenzívna parenterálna kortikoidná liečba a doplnené laboratórne, zobrazovacie a en-
doskopické vyšetrenia potvrdili Crohnovu chorobu spolu s  jej extraintestinálnou formou. 
Ulcerácie na hlave, brušnej stene a  v  oblasti gluteí a  perinea boli pre výraznú bolestivosť 
opakovane ošetrované a preväzované v celkovej anestézii. Pri preväzoch sme po prečiste-
ní spodiny a upravení okrajov defektov postupne suturami približovali okraje a redukovali 
veľkosť ulcerácii. Lokálne boli na ranu v úvode za účelom dezinfekcie a zahájanie granulácie 
aplikované prípravky s Manuka medom, ktoré boli následne v ďalšej fáze hojenia vymenené 
za prípravky s alginátom a striebrom ako aktívnymi látkami. Nakoľko defekt na hlave siahal 
až po periost do stredu rany bolo doplnené kolagénové krytie so striebrom. Po prekonaní 
akútnej fázy bol pacient nastavený na biologickú liečbu a po prepustení z nemocnice rany 
ošetrovali v domácej starostlivosti. Postupne došlo k úplnej regresii ulcerácii a ich sekundár-
nemu zhojeniu. 

Záver

Vzhľadom na rozsiahly nález, primárna hospitalizácia daného pacienta u nás trvala 56 dní, 
počas ktorých bol 20-krát ošetrovaný v celkovej anestézii. Pyoderma gangrenosum je po-

merne vzácne ochorenie, ktoré je typické skôr pre dospelé osoby, avšak je nevyhnutné naň 
myslieť aj u detských a adolescentných pacientov. Nakoľko klinický obraz je veľmi charak-
teristický a rýchlo progredujúci, diagnostika a liečba musia byť započaté už v počínajúcich 
štádiách. Pri rozsiahlom rozvoji, ako to bolo aj u nášho pacienta, je liečba výrazne prolongo-
vaná. V diagnostike je potrebné vylúčiť systémové ochorenia, ktoré sa následne riešia v koor-
dinácii s daným špecialistom. V prípade tejto kazuistiky, vzhľadom na potvrdenú Crohnovu 
chorobu, bola spolupráca s  gastroenterológom veľmi intenzívna a  efektívna, vďaka čomu 
došlo k úplnému prehojeniu kožných defektov a úprave celkového stavu.

 

2. Postavenie lokálnym podtlakom asistovanej liečby 
v procesoch hojenia rán 

Bukovčan Peter, Koller Ján

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB Ružinov Bratislava

Základným cieľom liečby každého pacienta s ranou je docieliť jej zahojenie v čo najkratšom 
čase a v najlepšej kvalite optimálne voleným terapeutickým pôsobením. Pod lokálnou lieč-
bou rozumieme liečebné pôsobenie na ranu konzervatívne i chirurgické, zamerané na re-
dukciu bakteriálnej kolonizácie, odstránenie všetkých devitalizovaných častí zo spodiny rany 
a korekciu abnormálnych procesov hojenia vrátane použitia optimálnej chirurgickej techniky 
uzáveru rany (ak je to potrebné) s úmyslom navodiť a uľahčiť priebeh procesov hojenia rany. 
Z tohto hľadiska je dôležitý koncept ovplyvňovania spodiny rany prostredníctvom štyroch 
zložiek:
–  odstránenie devitalizovaného tkaniva (débridement)
–  kontrola infekcie
–  menežment ranového exsudátu
–  podpora uzáveru rany

Jednotlivé zložky však nie sú navzájom izolované; v priebehu liečby môžu prebiehať súčasne 
alebo sa vzájomne prelínať.

Aplikácia lokálnym podtlakom asistovanej liečby môže v indikovaných prípadoch výhodným 
spôsobom sprevádzať a podporovať všetky uvedené zložky, čo bude v prednáške prezento-
vané na jednotlivých klinických prípadoch.
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3. Diabetická noha – pohľad angiológa

Kmeťková Katarína

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Banská Bystrica

Periférne artériové ochorenie dolných končatín sa vyznačuje celosvetovo vysokou prevalen-
ciou. Riziko straty končatiny v prípade progresie do štádia chronickej končatinu ohrozujúcej 
ischémie (CLTI) je známym faktom. Pacienti s periférnym artériovým ochorením majú aj vyš-
šie riziko výskytu kardiovaskulárnych príhod, čo je spojené aj s vyššou mortalitou. Napriek 
veľkému pokroku v  oblasti revaskularizačných techník pretrváva na Slovensku stúpajúci 
trend v počte vysokých amputácií. Až 75% prípadov amputovaných končatín súvisí s diabe-
tickou nohou. Včasná endovaskulárna či chirurgická revaskularizácia v štádiu CLTI je nevy-
hnutná k záchrane končatiny a má byť zrealizovaná vždy, pokiaľ je uskutočniteľná. Akákoľvek 
revaskularizácia nestačí pri nedostatočnej následnej starostlivosti o pacienta s diabetickou 
nohou. Diabetes je nezávislý rizikový faktor aterosklerózy a v snahe zlepšenia starostlivosti 
o pacientov s diabetickou nohou je nevyhnutné vybudovať kvalitnú medziodborovú spolu-
prácu (diabetológ, angiológ, cievny chirurg).

 

4. Skúsenosti so starostlivosťou o rany v podmienkach 
humanitárnych misií lekárov bez hraníc

Kušíková Eva

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Zdravotníci pracujúci v podmienkach humanitárnych misií sa často stretávajú s rôznymi typ-
mi akútnych aj chronických rán rozličnej etiológie. Špecifiká starostlivosti o takýchto pacien-
tov vyplývajú z odlišného kontextu, než na aký sme zvyknutí v domácom prostredí. Ide často 
o obmedzené spektrum dostupných zdravotníckych pomôcok, materiálu a liekov, nedostup-
né pomocné vyšetrenia (najmä mikrobiologické a zobrazovacie), nezvyklú etiológiu rán (na-
príklad poranenia výbuchom, infekčné ochorenia, uštipnutie hadom), či odlišné komplikácie 
a možnosti ich prevencie a liečby (napr. tetanus či besnota). Obmedzená dostupnosť zdravot-
níckej starostlivosti v oblastiach ozbrojených konfliktov či inak kriticky narušenej zdravotníc-
kej infraštruktúry, prináša aj zásadný dopad chronických následkov primárneho ochorenia/
poranenia na kvalitu života pacientov a ich príbuzných. Neoddeliteľnou súčasťou celého pro-
cesu je, najmä v kontexte vojenského konfliktu, neľahká úloha zdravotníkov zmierniť dopad 
traumatizujúcich zážitkov na psychiku pacienta a snaha starať sa o rany na jeho duši.

5. Epidermální nekrolýza: State of the Art
 
Lipový Břetislav
1Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno
2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
3Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
 

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) představuje velmi raritní onemocnění, které se domi-
nantně manifestuje v oblasti kůže a sliznic. Jedná se o toxoalergickou reakci na přítomnost ci-
zího antigenu (ve většině případů se jedná o medikament). I přesto, že první popsaný případ 
tohoto onemocnění spadá do roku 1956, stále nejsme schopni detailního popisu všech pato-
fyziologických dějů během iniciační a amplifikační fáze této choroby. Tato skutečnost vede 
k tomu, že je dodnes toto onemocnění zatíženo neuspokojivě vysokou úmrtností (až 80 %).
Základním terapeutickým přístupem k  pacientům s  TEN patří imunosuprese. Vzhledem 
k  rozsáhlé kompromitaci kožní a  slizniční bariéry nepřekvapí, že tito pacienti jsou vysoce 
ohrožení rozvojem infekčních komplikací. Proto se optimalizace imunosuprese, v iniciálním 
terapeutickém přístupu, jeví jako potenciální klíč ke zvýšení úspěšnosti celé terapie.

V přehledovém sdělení budou diskutovány základní poznatky týkající se tohoto syndromu, 
současné možnosti diagnostiky a terapie. 
 
Klíčová slova: Toxická epidermální nekrolýza, infekční komplikace, bulózní stav
 

6. Prínos amniovej membrány pri lokálnom hojení chronických 
diabetických ulcerácií

Martinka Emil

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa
 
Diabetická noha je častou a lekársky závažnou komplikáciou diabetes mellitus, ktorá má vý-
znamný sociálno-ekonomický dopad a tiež vplyv na kvalitu života pacienta. Na Slovensku je 
evidovaných cca 8 000 pacientov s diabetickou nohou s ulkusom a cca 4 000 pacientov, ktorý 
sa podrobili amputačnému výkonu na nohe. Diabetická noha, najmä neuropatický a neuro-
ischemický ulkus, je typickým príkladom chronických dlhodobo sa nehojacich rán, ktoré často 
vyžadujú použitie viacerých systémových a lokálnych terapeutických metód a postupov. 

Vo forme komentovaných kazuistík sa v práci zameriavame na novú možnosť lokálnej liečby 
dlhodobo sa nehojacich defektov na nohách pacientov s diabetes mellitus, podporou štádia 
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epitalizácie s využitím biologickej hojivej mebrány – amniovej membrány (Amnioderm). Am-
nioderm je liečivá membrána – lyofilizovaný transplantát z  ľudskej plodovej vody (dHAM), 
ktorá je jednou z fetálnych obalov placenty. Získané počas pôrodu s. Caesarea. Amnioderm 
je hojivá membrána – lyofilizovaný transplantát z ľudskej amniovej membrány (dHAM), ktorá 
je jedným z plodových obalov placenty. Získava sa počas pôrodu s. Caesarea. Amnioderm 
obsahuje množstvo bioaktívnych molekúl (rastových faktorov, cytokínov, antimikrobiálnych 
látok podporujúcich prirodzené hojenie, k čomu prispieva aj svojou štruktúrou – tzv. biolo-
gické lešenie „biologic scaffold“. Amnioderm sa kladie priamo na okraj a spodok priprave-
ného vygranulovaného defektu do ktorého bioaktívne látky priamo uvoľňuje. Membrána 
sa prekrýva špeciálnym dvojvrstvovým preväzom pozostávajúcim z nesavého silikónového 
krytia, ktoré ponechávame spolu s mebránou pôsobiť počas 7 dní. Sekundárny preväz (gáza) 
je možné meniť podľa potreby. Po dobe 7 dní pôsobenia membrány sa efekt liečby vyhod-
notí a v prípade potreby pokračujeme v ďalších aplikáciách Amniodermy. Prezentujeme nie-
koľko kazuistík pacientov, u  ktorých došlo k  naštartovaniu hojenia aj v  prípade dlhodobo 
(niekoľko rokov) sa nehojacich defektov napriek použitiu viacerých bežných dostupných 
metód. Amnioderm je tak jednou z metód, ktorá sa zavádza aj do štandardov pre hojenie 
chronických a postamputačných rán na nohách diabetikov na Slovensku.
 

7. Lokálna aplikácia NO (Plasón) v liečbe nehojacich sa rán 
na nohách diabetika

Martinka Emil

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa

Diabetická noha je častou a medicínsky závažnou komplikáciou diabetes mellitus s význam-
ným sociálno-ekonomickým dopadom, ako aj dopadom na kvalitu života pacienta. Na Slo-
vensku je dlhodobo evidovaných cca 8000 pacientov s diabetickou nohou s defektom a cca 
4000 pacientov, u ktorých bola vykonaná amputácia. Diabetická noha, obzvlášť neuropatický 
a neuroischemický defekt, je typickým príkladom chronických dlhodobo sa nehojacich rán, 
často s potrebou využitia viacerých celkových aj lokálnych terapeutických metód a postupov. 

Oxid dusnatý (NO) je signálna molekula s viacerými biologickými účinkami, ako je napr. vazo-
dilatačný a antiagregačný efekt, ale tiež silný antimikrobiálny efekt, ktorým imunitné bunky 
bojujú proti baktériám, hubám, vírusom či parazitom. Jednou z oblastí využívania NO sa v po-
slednej dobe stali aj dlhodobo sa nehojace rany vrátane neuropatických a neuroischemických 
ulcerácií na nohách diabetikov, ako aj venózne vredy predkolenia (ulcus cruris) postampu-
tačné, postoperačné a  iné defekty. Ako generátor exogénneho NO sa používa medicínsky 

prístroj Plason, ktorý NO produkuje z dusíka v atmosférickom vzduchu. Prostredníctvom tzv. 
manipulátora sa NO s  prúdom plazmatického plynu aplikuje fúkaním priamo na ulceráciu, 
okolitú kožu, či iné miesto. V rozsahu aplikácie ničí mikrobiálnu mikroflóru (baktérie, vírusy, 
plesne), stimuluje imunitný systém, inerváciu, angiogénezu a urýchľuje tiež proces granulácie 
a epitelizácie. Liečba pomocou vzdušnej plazmy a exogénneho NO sa uplatňuje vo všetkých 
3 fázach hojenia (čistiaca, granulačná, epitelizačná) a je ju možné využiť prakticky pri všetkých 
typoch neuropatických a neuroischemických diabetických ulcerácií ako aj venóznych ulcera 
cruris a zápalových prejavov okolitej kože. V práci prezentujeme vlastné skúsenosti s touto 
metódou pri liečbe chronických defektov na nohách diabetikov formou kazuistík.

8. Komplikované hojenie rany po sectio caesarea 
u pacientky s vysokým BMI

Mazalán Pavol1, Prochotský Augustín1, Majeský Ivan1, Janáč Pavol2, Štefánik Peter1

1II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
2I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

 
Úvod prednášky je zameraný na moderné metódy podporujúce hojenie komplikovaných 
rán, vrátane vlhkého hojenia a využitia systému NPWT. 

Autori predkladajú kazuistiku pacientky s vysokým BMI opätovne prijatej na gynekologickú 
kliniku pre sekundárne hojenie rany po Pfannestielovom reze po sectio caesarea. V priebehu 
rehospitalizácie javila pacientka príznaky sepsy. Opakovane boli u nej realizované „on table“ 
revízie s  nekrektómiou, debridementom a  toaletou operačnej rany. Na základe výsledkov 
kultivácie a citlivosti z rany vykultivovaných patogénov bola u pacientky po iniciálnej empi-
rickej ATB liečbe nasadená cielená ATB terapia. Na 16. pooperačný deň po prvej operačnej 
revízii bola vykonaná resutúra. Ďalší priebeh liečby pozostával z opakovaných ambulantných 
vizít s lokálnou liečbou, ktorá bola upravovaná podľa aktuálneho nálezu v rane. 

U pacientky neboli počas celej liečby využité dnes dostupné metódy vlhkého hojenie rany, 
ale ani NPWT systém. Napriek tomu sa podarilo závažnú infekciu rany zvládnuť aj s veľmi 
dobrým kozmetickým výsledkom. 

Záverom autori poukazujú na význam interdisciplinárnej spolupráce pri liečbe gynekologic-
kej pacientky s komplikovaným hojením rany, kde úzko spolupracovali chirurgovia s gyneko-
lógmi, ale aj klinickými mikrobiológmi. Tiež poznamenávajú, že aj mimoriadne komplikova-
nú ranu možno pri patričnom úsilí a primeranej miere trpezlivosti zahojiť bez využitia dnes 
už takmer „otrocky“ preferovaných techník vlhkého hojenia rany a systému NPWT.
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9. Efektívny prístup a manažment exsudácie rán

Mrázová Barbara

II. Chirurgická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Holistický prístup k liečbe rán, zahŕňa, okrem riešenia celkového zdravotného stavu pacienta, 
lokálnej liečby spodiny rany, prípadného zápachu, starostlivosti o okolie rany, aj manažment 
ranovej exsudácie.

WUWHS (World Union of Wound Healing societes) vydala všeobecne uznávaný dokument 
o efektívnom prístupe k manažmentu exsudácie rán. Cieľom prezentácie je v jednoduchosti 
zhrnúť výber vhodnej lokálnej terapie, v závislosti od typu a objemu exsudácie.

10. Diabetická noha – náš algoritmus

Necpal Roman, Rusňák, M., Kminiak, R., Janek, J., Ondruška M., Zanovit M. 

Oddelenie cievnej chirurgie NsP FDR Banská Bystrica

Úvod

Napriek rozmachu endovaskulárnej liečby nedochádza k  poklesu amputácií dolných kon-
čatín. Slovensko je na čele registra európskych krajín v počte malých a veľkých amputácií 
so stúpajúcim trendom. Je otázne, či je príčinou nedostupnosť liečby alebo zlý manažment 
pacienta s diabetickou nohou.

Endovaskulárny trend v liečbe infrapopopliteálnych lézií arteriálneho systému dolných kon-
čatín je skutočnosťou napriek faktu, že nie všetky nálezy sú vhodné na túto liečbu a mali by 
primárne byť riešené chirurgicky. Záchrana končatiny nezávisí len od revaskularizácie, ale aj 
od následnej starostlivosti. 

Metodika

V  prednáške prezentujeme náš algoritmus starostlivosti o  pacientov s  ischemickou/neu-
roischemickou diabetickou nohou, ktorý sme postupne vytvorili na základe skúseností 
založených na každodennej starostlivosti o pacientov s diabetickou nohou. Každý pacient 
s  defektom v  oblasti nohy je vyšetrený cievnym chirurgom. Súčasťou tohto vyšetrenia je 
sonografické vyšetrenie, pri ktorom okrem štandardného vyšetrenia arteriálneho systému 

vždy vyšetrujeme aj povrchový žilový systém na prítomnosť vhodného žilového štepu. Nález 
na končatine je zaklasifikovaný podľa WIfI (wound, ischemia, footinfection) klasifikácie. Sme 
zástanci „endovascularfirst“ prístupu, a preto v prípade infrapopliteálneho postihnutia indi-
kujeme DSA a podľa nálezu perkutánnuvaskulárnu intervenciu. Ak je nález na DSA rozsiah-
lejší (dlhé oklúzie na krurálnych artériách), nález na nohe ťažší (WIfI wound 2-3) a pacient má 
vhodný žilový štep, tak primárne indikujeme pedálny bypas. Aj v prípade včasného uzáveru 
PVI alebo progresie lokálneho nálezu sa prikláňame k operácii. Revaskularizáciou starostli-
vosť o pacienta nekončí, ale nasleduje pravidelné sledovanie až do zahojenia. Pri rozsiahlych 
nálezoch po nekrektómiách aplikujeme systém pre podtlakovú drenáž (NPWT) s následným 
plastickým riešením voľným kožným transplantátom. V prípade obnaženia kostí, klbov, šliach 
a v prípade zlého výtokového traktu je možné prekryť defekt voľným lalokovým prenosom. 

Záver

Starostlivosť o diabetickú nohu vyžaduje komplexný prístup. Čím rozsiahlejší je nález na kon-
čatine, tým viac špecialistov je nutné zapojiť do liečebného procesu a liečba trvá niekoľko-
násobne dlhšie.

11. Management rany po fasciotómii

Pavč Jaroslav, Dobrovodský A., Duda I., Molčan T., Mykyta Y.

Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica Trnava, Trnava

Cieľ 

PATOGENÉZA KOMPARTMENT SYNDRÓMU
Lokálna hemodynamika kompartment syndrómu, tlak v priestore, kritický uzatvárací tlak.

ETIOLÓGIA
Vaskulárne príčiny (ischemicko-reperfúzne, trauma, venózna výtoková prekážka, krvácanie). 
Nevaskulárne etiológie (zlomenina, zranenie, iatrogénna, sekundárny kompartment syndróm).

KLINICKÁ PREZENTÁCIA
(Anamnéza a vyšetrenie, meranie tlakov v kompartmentoch-technika).

DODATOČNÉ OPATRENIA
Prevencia syndrómu kompartmentu, prevencia systémových následkov, hyperkaliémia, myo-
globinúria.

FASCIOTÓMIA
Kritériá fasciotómie, klinické kritériá, merania ICP, kontraindikácie fasciotómie.
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TECHNIKA FASCIOTOMIE
Materiál: Prezentácia dvoch kazuistík pacientov s fasciotómiou pri ťažkej ischémii dolnej kon-
čatiny. 

65-ročný pacient, stp po EVARE v minulosti s implantáciou stentu pre aneurymu abd. aorty 
a tiež do iliackého riečiska bilat., s akútnou ischémiou pdk, s uzáverom v oblasti celého pra-
vého ramienka.

33-ročný pacient po bodnom poranení v oblasti fossa poplitea l.dx s léziou a. poplitea, po 
suture a. poplitea end to end anastomózou. 

Metódy: fasciotómia a  starostlivosť o  ranu po fasciotómii u  pacientov s  ťažkou ischémiou 
dolnej končatiny. 

Záver: 

Indikácia fasciotómie v pravý čas a správny management rany po fasciotómii má nezastupi-
teľné miesto, je nevyhnutnou podmienkou a výrazne prispieva k celkovému úspechu liečby.

 

12. Guidelines for wound healing

Tanja Planinsek Ručigaj

Dermatovenereological Clinic University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 
 
Chronic wounds (secondary healing wounds that do not heal in 12 or not show the tendency 
to heal in 8 weeks with adequate therapy) are one of the most expensive problem of the 
modern society. Because of the modern way of life (little movement, improper nutrition 
leading to diabetes, atherosclerosis and obesity) and because of the aging population, more 
and more people are suffering from chronic wounds such as venous leg ulcers, pressure 
sores, diabetic foot ulcers and oncological wounds. In the healing process, chronic wounds 
are most often stuck or cycling at the inflammation stage or rarer in proliferation phase. 
An increasing number of patients with chronic wounds require the development of new, 
cost-effective strategies to treat them. National guidelines are one of the mechanisms for 
coordinated, optimized and cost-effective use of resources in wound treatment. They unify 
approaches to the diagnosis, assesment and therapy of chronic wounds. Not only dressings 
for the treatment of chronic wounds but also different procedures for the debridement and 
stimulation of granulation and proliferation in chronic wounds have to be incorporated 
in such guidelines. However, it should be remembered that topical therapy will not be 

successful unless the cause of the chronic wound is treated. Only with a holistic, inter- and 
multi-disciplinary approach to the treatment of chronic wounds will we be able to achieve 
faster healing, improved quality of life for the patient and the return of individuals to an 
active, productive life.
 

 

13. Role hyaluronanu na hojení rány

Sobotka Luboš

3rd Department of Medicine Metabolic Care & Gerontology Medical Faculty Hradec Kralove 
Charles University in Prague

Hojení rány je komplexní proces, jehož mysteriózní podstata nebyla dosud plně objasněna. 
Jde o složitý a dobře regulovaný souběh mnoha dějů, které na sebe vzájemně navazují. Ho-
jení je tvořenou třemi fázemi: 
– Koagulační a zánětlivá fáze
– Granulační a epitelizační fáze
– Re-modelační fáze

Zatímco první dvě fáze řeší akutní a subakutní stav, re-modelační fáze se týká obnovení funk-
ce poškozeného orgánu.

Podmínky pro úspěšné hojení jsou lokální a systémové. Systémové podmínky jsou potřeb-
né pro zajištění transportu substrátů potřebných pro proces hojení i pro správné buněčné 
osídlení rány. Lokální podmínky mají zabránit velké ztrátě krve a invazi mikroorganismů do 
organismu. 

Zejména lokální podmínky jsou závislé na typu bandáže. Bandáž by měla přilnout k povrchu 
rány, zabránit vzniku biofilmu na ráně a podpořit zdravou granulaci s epitelizaci. Tyto pod-
mínky do značné míry umožňuje použití kyselky hyaluronové. Její hydrofilní povaha vede 
k tomu, že bandáž k ráně přilne, aniž by se přilepila na její povrch. Současně napomáhá pro-
cesu hojení. Naše experimenty potvrdily unikátní schopnost stimulovat granulaci v porov-
nání s běžnými preparáty. Klinické výsledky potvrdily výsledky experimentálních sledování. 
Preparáty s hyaluronanem zlepšoval hojení. To potvrdily i studie na zahraničních pracoviš-
tích. Bandáže založené na účinku kyseliny hyaluronové se postupně staly standardní meto-
dou hojení rány na mnoha pracovištích u nás i v zahraničí.
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14. Plason – nová možnosť v liečbe chronických rán

Strelka Ľubomír

Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie VNsP Levoča

V práci prezentujeme skúsenosti s prístrojom Plason v liečbe chronických rán na našom pra-
covisku. Medicínsky prístroj PLASON je zariadenie, ktoré vyrába exogénny oxid dusnatý, kto-
rý má široké spektrum pôsobenia na chronickú ranu. Pri použití prístroja PLASON sa liečebný 
efekt zabezpečuje samotným dodaním prúdu plynu do biologického tkaniva, pri rôznych 
teplotách, ale s rovnakým obsahom oxidu dusnatého (NO). Na štyroch kazuistikách pacien-
tov s ranami rôznej etiológie demonštrujeme účinnosť exogénneho NO v klinickej praxi pri 
liečbe chronických rán.

15. Dočasné kryty rán, kožné náhrady

Šarkőzyová Nina, Koller Ján

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

 
Úvod

Kožné náhrady a  dočasné kryty sú materiály, ktoré napomáhajú k  okamžitému prekrytiu 
defektov a  rán. Kožné náhrady poskytujú okamžitý uzáver rany, pričom nevyžadujú dobre 
vaskularizované ranové lôžko. V  hojacej rane napomáhajú zvýšeniu zastúpenia dermálnej 
komponenty, redukujú faktory inhibujúce hojenie, redukujú intenzitu zápalovej fázy, čím 
v konečnom dôsledku znižujú mieru tvorby jazvovitého tkaniva. Najčastejšou indikáciou pre 
aplikáciu kožných náhrad sú rany čiastočnej hrúbky kože, v ktorých treba navodiť epitelizáciu.

Metodika

Koža pozostáva z dvoch hlavných vrstiev – epidermy a dermy, pričom každá ma odlišnú štruk-
túru, vlastnosti a funkciu. Kožné náhrady sú kryty skonštruované tak, aby sa svojimi vlastnos-
ťami čo najviac priblížili vlastnostiam natívnej kože. Avšak neobsahujú v sebe kožné adnexá, 
neporušené mikrovaskulárne plexy ani imunitné bunky a melanocyty. Vo všeobecnosti do-
stupné kožné náhrady delíme na tie, ktoré nahrádzajú dermálnu komponentnu, epidermál-
nu komponentu alebo obe komponenty a na celulárne a acelulárne dermálne matrice. 

V závislosti od vlastností a pôvodu môžu byť kožné náhrady trvalé alebo dočasné. Vzhľadom 
na pôvod sa delia na syntetické a biologické. V súčasnosti sú dostupné mnohé komerčné 
kožné náhrady, ktoré sú navrhnuté pre špecifické indikácie, navzájom sa líšia svojimi vlast-
nosťami, no ich nevýhodou je neraz vysoká cena. Alternatívou sú biologické kožné náhrady 
produkované v lokálnych tkanivových bankách, ktorých hlavnou výhodou je nízka cena a re-
latívne neobmedzená dostupnosť aj v podmienkach na Slovensku. 

Dostupnými dočasnými biologickými krytmi, produkovanými tkanivovou bankou v našich 
podmienkach sú kultivované keratinocyty, kryoprezervovaná ľudská amniónová membrá-
na, kryoprezervované kožné alotransplantáty, kryoprezervované kožné xenotransplantáty 
a kryoprezerovavaná acelulárna alodermálna náhrada.

Záver

Dočasné kožné náhrady zabezpečujú dočasný fyziologický uzáver rán. Chránia rany pred 
mechanickým poškodením, fungujú ako fyzikálna bariéra pred bakteriálnou kontamináciou 
a vytvárajú vlhké prostredie pre optimálne podmienky hojenia rany. Ideálne náhrady by mali 
byť neantigénne, flexibilné, prispôsobivé nerovnému povrchu rany, mali by mať nízku cenu 
a dlhú životnosť pri skladovaní.

16. Výsledky analýzy nemocných léčených NPWT

Veverková Lenka1, Doležel Petr2, Nečas Michal2, Reška Michal1, Vlček Petr1, Čapov Ivan1

1I. chirurgická klinika FNUSA a LF MU Brno, 2Consulting s.r.o. cz

Úvod

Riziko vzniku komplikací chirurgických ran závisí na velkém množství faktorů: některé souvi-
sejí s pacienty a další jsou závislé na chirurgických postupech. Snahou v léčbě pacienta s ra-
nou je udržení optimální vlhkosti, prevence infekce, snížení otoku tkání, podpora novotvorby 
tkání a samozřejmě i efektivita léčby. Rána v zánětlivé fázi produkuje exsudát, který je velmi 
důležitý pro proces hojení až do doby epitelizace. Množství exudátu a jeho charakter je kru-
ciozní při rozhodování a volbě léčby. V léčbě ran je nutná jeho regulace pomocí krytí, aby 
nedošlo k maceraci kůže na jedné straně a byla zachována dostatečná vlhkost rány, která 
jednoznačně urychluje hojení. Při zvýšeném množství exudátu je vhodné aplikovat NPWT. 
Tato léčba má řadu výhod ale i limitů, jedním z nich je i délka léčby NPWT.
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Metodika

Retrospektivní analýza nemocných léčených NPWT, hodnocení délky užívání NPWT, v data-
bázi I-hojeni.

Výsledky

V našem souboru bylo hodnoceno 389 nemocných léčených NPWT, průměrného věku 62,93. 
Počet převazů na jednoho nemocného je 3,75 a  doba léčby 16,80 dne. Věk nemocných 
neprodloužil dobu léčby NPWT, ale dobu hospitalizace. Největší sekrece z ran byla u 122 pa-
cientů léčených s open abdomenem, kdy průměrná hodnota exudátu byla 3 026ml na jeden 
případ. Doba léčby NPWT ale byla jen 15,64 dne. Na rozdíl od léčby pacientů po traumatech 
s defekty horních a dolních končetin, kdy průměrná doba léčby dosahovala 20 dní. Obdobná 
situace je u nemocných s defektem hrudní stěny.

Závěr

NPWT je výborná metoda v léčbě ran a uplatňuje se v managementu exudátu. Je nutné mít 
na paměti, že je třeba léčbu vést racionálně a  zbytečně neprodlužovat, aby nedocházelo 
k nežádoucí ztrátě bílkovin a krevních buněk.

 

17. Faktory ovlivňující výskyt dekubitů na chirurgickém pracovišti

Veverková Lenka1, Doležel Petr2, Reška Michal1, Vlček Petr1, Čapov Ivan1

1I. chirurgická klinika FNUSA a LF MU Brno, 2Consulting s.r.o. cz 

Cíl

Vznik dekubitu je jedna z možných pooperačních komplikací. Cílem naší studie byla retro-
spektivní analýza dat a zjištění možných rizikových faktorů vzniku dekubitů u pacientů hos-
pitalizovaných a podstupujících operaci ve dvouletém období, v letech 2017 – 2018.

Metodika

Retrospektivně jsme analyzovali administrativní data z nemocničního informačního systému 
a z dat (I-hojeni.cz). Statistická analýza byla provedena pomocí Pearsonova chí-kvadrátu na 
hladině významnosti 0.05.

Sledovali jsme nemocné hospitalizované na naší klinice, u kterých se vyskytl dekubitus tyto 
faktory: věk, BMI, počet a stupeň dekubitů, výskyt komorbidit onemocnění kardiovaskulár-
ního aparátu, diabetes mellitus, chronické renální selhání, neurologické onemocnění v před-
chorobí a výskyt onkologické diagnózy v anamnéze. 

Výsledky

Z celkového 6419 počtu hospitalizovaných pacientů na I.chirurgické klinice FNUSA a LF MU 
Brno v období 2017 – 2018 podstoupila většina nemocných operační výkon (n = 5851 – 91,15 
%). Nově se vytvořil dekubitus u 86 pacientů, t.j. 1,46%. Průměrný věk pacientů byl 79,85 let, 
jednalo se většinou o ženy. Poměr mužů a žen byl (40:46). Věk nemocného je predikujícím 
faktorem vzniku dekubitu. Body Mass Index (BMI) byl průměrně 24,13. extrémní hodnota 
byla 13,6 a na opačném koni 41,6). V našem souboru hodnota BMI nebylo predikujícím fakto-
rem vzniku,není statisticky významný vztah mezi BMI a vznikem dekubitů. Průměrný stupeň 
dekubitu byl 2,04. Počet dekubitů na jednoho nemocného byl 1,5. Nejčastěji se vyskytovaly 
dekubity na patě, následně na hýždích a sakru. Doba mezi přijetím nemocného do operace 
trvala v průměrů 2,79 dne ( 0-16 dní). Faktor této doby je v literatuře popisován jako rozho-
dující pro vznik dekubitů, v naší skupině tomu tak nebylo. 

Neurologické onemocnění v anamnéze, které se vyskytlo u 56 nemocných t.j. (65,11%), jsou 
predikujícím faktorem, byť jsme neprokázali tuto skutečnost jako statisticky významnou, po-
dobně jako onkologická onemocnění v předchorobí u 30 pacientů (24,41%), také nebylo sta-
tisticky potvrzeno, že je to faktor významný. Z celkového počtu 86 nemocných s dekubitem 
zemřelo 19 pacientů tj. (22,09%).

Závěr

Procento nemocných s dekubity na chirurgickém pracovišti je zanedbatelný, oproti počtu 
operovaných nemocných. Snad proto dosud nejsou jasně stanovená rizika vzniku dekubi-
tů u chirurgicky nemocných oproti jiným komplikacím operačního výkonu, např. přesným 
kriteriím vzniku infekce. V námi provedené jedinečné analýze se jeví určité faktory jako ri-
zikové, ale vzhledem malému počtu takto nemocných, resp, chybě malých čísel nelze toto 
jednoznačně stanovit. Za každým nemocným s dekubitem je ale nutné vidět příběh člověka 
a léčba je velmi nákladná a zdlouhavá. Pacient ve vysokém riziku vzniku debibitu na chirur-
gickém pracovišti je muž starší ve věku 70 let a více po chirurgickém výkonu, v anamnéze 
léčený pro nádorové onemocnění, druhou skupinou je muž či žena vyššího věku osmdesát 
let a více po chirurgickém výkonu v důsledku traumatu. Zajisté by stálo za to mít data z mul-
ticentrické studie která by nám naše hypotézy mohla potvrdit či vyvrátit na základě Evidence 
Base Medicine.
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18. Amniová membrána (Amnioderm) v liečbe defektov 
u diabetikov – klinické skúsenosti

Zelenková Hana1, Hromohová Vlasta2

SANARE spol. s r. o. pracovisko Neštátne súkromné zariadenie – Kožná klinika DOST Svidník
 
 
Hojenie rán je komplexný dynamický proces s katabolickými a anabolickými fázami. Pre te-
rapeuta je nevyhnutná znalosť dynamiky hojenia tak akútnych ako aj chronických rán a ďal-
ších faktorov a mediátorov hojenia. Posledné roky sú zaznamenané pokroky v liečbe hoje-
nia chronických rán A je logické neustále hľadanie nových produktov na efektívne hojenie. 
Okrem používaných hydrokoloidov, alginátov, prípravkov so striebrom a  aktívnym uhlím, 
jódom, atď. sú vypracované metódy transplantačného krytia. Jedným z progresívnych prí-
pravkov, ktorý bol vyvinutý po niekoľko ročnom výskume Národného centra tkanív a buniek 
(NCTB) Brno je upravená amniová membrána. Při zpracovaní materiálu  bol využitý unikátny 
postup spracovania tkaniva, ktorý zachováva prirodzené vlastnosti, štruktúru a obsah bioak-
tívnych molekúl amniovej membrány. Práca prezentuje doterajšie výsledky svetových štúdií 
ako aj praktické výsledky dosiahnuté v liečbe šiestich pacientov diabetikov pracoviska DOST.
 
Vlastné skúsenosti

Hojenie rán je komplexný dynamický proces s katabolickými a anabolickými fázami. Pre te-
rapeuta je nevyhnutná znalosť dynamiky hojenia tak akútnych ako aj chronických rán a ďal-
ších faktorov a mediátorov hojenia. Rozhodujúcim faktorom je predovšetkým plošný rozsah 
a stav spodiny defektu. Chronická rana je definovaná ako defekt, ktorého hojenie trvá dlhšie 
ako 6 týždňov. Medzi najčastejšie chronické rany patria ulcera cruris (rôznej etiológie), ulcerá-
cie vznikajúce pri diabetes mellitus, dekubity, exulcerujúce malignity, vaskulitídy – ulcerujúce 
typy, sekundárne ulcerácie pri systémových ochoreniach, rozsiahle, nehojace sa popáleniny, 
per sekundam sa hojace defekty – operačné, traumatické, ale aj nerozpoznané infekcie –
bakteriálne, mykotické, vírusové, či v posledných rokoch znova STD, parazitárne ochorenia. 

Postup hojenia chronickej rany je charakterizovaný troma fázami: 1) fáza čistiaca – debride-
ment (chirurgický, mechanický, autolytický, osmotický ), 2) fáza granulačná, 3) fáza epiteli-
začná. Je samozrejmé, že hojenie rán je ovplyvňované faktormi miestnymi a systémovými 
(komorbidity pacienta). Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky je samozrejmé neustále hľa-
danie nových produktov na efektívne . Sú široko vypracované metódy transplantačného 
krytia a ďalšie nové prístupy k hojeniu. Jedným z  inovatívnych postupov v  liečbe chronic-
kých rán a diabetických defektov je aplikácia amniovej membrány Do konca roku 2019 bolo 
publikovaných 60 odborných publikácií, na rôznych medzinárodných fórach prezentovaných 
37 posterov a realizovaných celkovo 18 významných štúdií. 

Majoritný podiel majú práce zaoberajúce sa prípadovými štúdiami užitím derivátov amniovej 
membrány u chronických rán, ale amniová membrána bola a je s úspechom použitá v oftal-
mológii, traumatológii, stomatochirurgii, gynekológii, pri kolorektálních anastomózách. Je 
evidovaných viac ako 1 000 000 aplikovaných preparátov. Z  literárnych údajov vyplýva až 
95% rán zhojených počas 6 týždňov liečby, a v štúdiách bolo zahrnutých 3 000 pacientov. 
Medzi svetovými výskumnými centrami a výrobcami je aj Národné centrum tkanív a buniek 
(NCTB) Brno.. Na Český a Slovenský trh sa tak dostal výsledný produkt AMNIODERM®. Am-
niová membrána pre potreby spracovania v NCTB je získavaná pri pôrode cisárskym rezom 
na základe informovaného súhlasu rodičky a transportovaná za kontrolovaných teplotných 
podmienok do Národného centra tkanív a buniek (NCTB) kde sa vykonáva ďalšie spracova-
nie procesom AMNIPUR® – patentovaný prístup, ktorý dovoľuje zachovať dôležité biologicky 
aktívne zložky a zároveň je bezpečný pre organizmus. 

Klinické poznatky potvrdzujú, že amniová membrána uľahčuje migráciu buniek epitelu, 
posilňuje adhéziu buniek k bazálnej membráne, podporuje diferenciáciu epitelu, má proti-
zápalové účinky, redukuje tvorbu jaziev. Okrem toho vykazuje bakteriostatické účinky, plní 
bariérovú funkciu.

V ČR a SR Slovensku sa v roku realizovala štúdia:  Aplikácia a sledovanie účinnosti lyofilizova-
nej amniovej membrány pri liečbe chronických rán. Cieľ štúdie: Zdokumentovať priebeh lieč-
by chronických rán, početnosť aplikácií amniovej membrány, zhodnotiť účinnosť liečby chro-
nických rán, Vylúčenie komplikácií vzniknutých v dôsledku použitia amniovej membrány.

Závery plynúce zo štúdie: v 78% došlo k zhojeniu alebo zmenšeniu rán, v 22% hojenie stag-
novalo.

Po polroku skúšobných aplikácií je amniová membrána súčasťou slovenských gajdlajnov 
pre hojenie rán tzv.:  Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho 
komplikácií (ulcerácie) a najvýznamnejších sprievodných ochorení – vydané 30. 5. 2018.

AMNIODERM® – je dodávaný v  transportnom obale a  sekundárnom obale, kuriérom na 
požiadanie v  transportnom boxe, pričom je nevyhnutné špecifikovať veľkosť rany pacien-
ta. Uchováva sa pri pokojovej teplote. Pri aplikačnom protokole je nevyhnutné dodržiavať 
odporúčania výrobcu: Rana nesmie vykazovať známky infekcie, odporúča sa chirurgický 
débridement, pri aplikácii je nevyhnutné sterilné vybratie a aplikácia materiálu – choriovou 
stranou smerom k rane (materiál je na sanatylovom nosiči). Veľkosť by mala mierne presa-
hovať okraje rany a je možné ju upraviť. Tampónom namočeným vo fyziologickom roztoku 
sa môžu odstrániť prípadné nerovnosti a zaistiť lepšie priľnutie membrány k rane. Nasleduje 
aplikácia anti-adhezného krytia a ďalšie ošetrenie podľa bežných postupov. V prípade chro-
nických ulcerácií venózneho pôvodu kompresia. 
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Vlastné skúsenosti DOST Svidník

AMNIODERM®  bol počas štúdie aplikovaný u 6 pacientov, 4 diabetici, jeden pacient s vasku-
litídou, jeden s ulceráciou na podklade chronickej radiodermatitídy. U každého pacienta bola 
vykonaná kompletná dokumentácia do pracovného protokolu pacienta, vrátane vypísania 
dodacích listov a najmä fotodokumentácia pacienta so zmeraním veľkosti defektu ( je mož-
né využitie aj iných dokumentačných prostriedkov, napríklad fólie pre zakreslenie veľkosti 
rany). Vždy sa pracuje sa v prostredí, kde je zabezpečená sterilita aplikácie – malý operačný 
sál. Po ošetrení je nevyhnutné doplniť dokumentáciu o kontrolný štítok použitého materiálu, 
inštruovať pacienta o ďalšom priebehu, objednanie pacienta na preväz – 3-4 dni. Upozorniť 
na možnú secernáciu.

U všetkých ošetrovaných pacientov hojenie prebehlo bez komplikácií, znížila sa bolestivosť. 
Najmä v prípade diabetikov toto terapeutické riešenie považujeme za prínos.

Záver

AMNIOVÁ MEMBRÁNA – AMNIODERM® predstavuje jednu z  ďalších efektívnych možností 
liečby chronických rán rôznej etiológie, vrátane diabetických defektov. Ale ako vždy je na 
terapeutovi, akú liečebnú modalitu zvolí a samozrejme na individuálnej odpovedi pacienta. 
Mimoriadnym prínosom prezentovaného materiálu je „multidisiplinárne“ využitie
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19. Oplachy, laváže a šetrné ošetrenia spodiny rán roztokmi – 
problém stále aktuálny

Zelenková Hana

SANARE spol. s r. o., pracovisko DOST Svidník

Oplachy a laváže rán sú indikované najmä pri preväzoch nekrotických, infikovaných a povle-
čených rán a  to v  zmysle debridementu. U  čistých, granulujúcich a  epitelizujúcich rán sa 
osvedčujú roztoky skôr v zmysle šetrného odstránenia na spodine lipnúceho obväzu (znižuje 
sa riziko poranenia nielen spodiny, ale aj okolia defektov, u starších pacientov tzv. cutis pa-
pyracea), alebo v prípade oxidačných roztokov na reštart alebo akceleráciu hojenia. Dôležitú 
úlohu zohráva edukácia pacienta, pokiaľ si oplachovaný roztok aplikuje pri domácom ošet-
rení. Vychádza sa z odporúčaní výrobcov – otretie rany gázovým tampónom navlhčeným 
roztokom, aplikácia oplachu – jemný prúd zvoleného roztoku, alebo bezkontaktná apliká-
cia – spray. Nevyhnutné upozorniť pacienta, ale aj ošetrujúci personál napr. ADOS na rizika, 
najmä maceráciu okolia pri nesprávnej aplikácii. V prednáške je podaný prehľad a praktické 
využitie moderných prípravkov, ako aj prehľad nevhodných, ale stále na niektorých pracovis-
kách využívaných produktov. 

20. Obväzy s aktívnym uhlím a ich širšie použitie v rôznych 
medicínskych odboroch

Zelenková Hana

SANARE spol. s r. o., pracovisko DOST Svidník

Hojenie rán je komplexný problém v popredí záujmu tak chirurgických aj nechirurgických 
odborov. Nové materiály, prichádzajúce na trh sú výsledkom rozsiahlych klinických štúdií. 
Obväzové materiály obsahujúce aktívne uhlie patria do skupiny antiseptických krytí ako ab-
sorpčné krycie obväzy. Obväzy obsahujú jadro s aktívnym uhlím (redukuje foetor, antiseptic-
ký efekt), ďalej je evidentný bakteriostatický účinok – absorpčná schopnosť (toxiny, bakterie). 
Obväzy s aktívnym uhlím ďalej urýchľujú hemostázu a podporujú fyziologické čistenie rán 
(debridement spodiny). Prvé experimenty s vývojom materiálov sa uskutočnili pred takmer 
50 rokmi ešte v bývalom Sovietskom zväze a následne v Japonsku, Anglicku, Nemecku a Čes-
kej republike (1990 – vývoj pôvodného obväzového materiálu obsahujúceho aktívne uhlie –
Acatex). Indikačné oblasti obväzov s aktívnym uhlím: dermatológia, chirurgia, traumatoló-
gia, gynekológia, onkológia, vojnová medicína (hemostatický efekt, ochrana pred jedovatý-
mi látkami a plynmi). V prednáške uvedený prehľad v súčasnosti užívaných krytí s aktívnym 
uhlím a odkazom na praktické skúsenosti.
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21. Podtlaková terapia akútnych a chronických rán

Babečka Jozef

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Úvod

V skutočnosti je to jedna z najstarších metód používaných pri liečbe rán a možno ju datovať 
už 400 rokov pr. n. l., kedy Gréci praktizovali bankovanie pomocou vyhrievaných medených 
rúrok. Hippokrates a  jeho nasledovníci používali „Zberné nádoby“, ktorých otvory boli za-
hrievané a aplikované priamo na rany. Bankovanie ako vákuová terapia bola používaná po 
stáročia, avšak technika a dizajn sa menili v súvislosti s rozširovaním techniky na západ.

Cieľ

Predložiť najaktuálnejšie dohľadané publikované poznatky v starostlivosti o nehojace sa rany 
s využitím podtlakovej terapie

Materiál a metodika

Všetky informácie boli dohľadané a spracované v odborných databázach EBSCO.

Výsledky

Z najaktuálnejších štúdií vyplýva, že podtlaková terapia skracuje celkovú dobu hojenia rán, 
a to aj v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. využitie hydrogélu alebo Betadine masti 
pri liečbe rán). 

Záver

Podtlaková terapia skracuje celkovú dobu liečby a znižuje bakteriálne osídlenie rán. Dôleži-
tým publikovaným poznatkom je možnosť ambulantnej podtlakovej terapie, ktorá zaručuje 
pacientovi liečbu v domácom prostredí. Táto liečba by mohla byť prínosom najmä u geriat-
rických pacientov, ktorí by nemuseli trpieť traumou z vplyvu nemocničného prostredia.

 
 

 

22. Výskum efektu zdravotníckej pomôcky „Hydrogél na ošetrenie 
rán Microdacyn“ v procese hojenia chronických rán
 
Mesárošová Jozefína, Krištofová Erika

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 
Katedra ošetrovateľstva
 

Cieľ

Zhodnotenie procesu hojenia chronických rán pomocou zdravotníckej pomôcky „Hydrogél 
na ošetrenie rán Microdacyn“.

Metódy

Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 124 pacientov z agentúr domácej ošetrovateľskej starostli-
vosti (57 %) a z kliniky chirurgie a cievnej chirurgie (43 %) FN v Nitre. Metódou zberu dát bola 
metóda pozorovania resp. posúdenie rany a procesu hojenia rany použitím pozorovacieho 
hárka Bates-Jensen podľa odporúčania autoriek Pokorná, Mrázová (2012). Pre hodnotenie 
rozdielov stavu rany v troch časových bodoch bol použitý Studentov t-test pre závislé výbe-
ry. Pre skúmanie faktorov ovplyvňujúcich efektivitu liečby bola použitá metóda viacnásob-
nej lineárnej regresie.

Výsledky

Kvantitatívne hodnotenie procesu hojenie rán prebiehalo v 3 hlavných etapách. Medzi jed-
notlivými etapami hojenia rán boli zistené štatisticky významné rozdiely a najväčší posun 
v celkovom skóre bol zaznamenaný medzi prvou a druhou etapou merania. Vo všetkých eta-
pách boli zaznamenané štatisticky významné rozdiely vo všetkých 13 kategóriách (vlastnos-
tiach) rany. Zhojenie rany pomocou Microdacynu sa dosiahlo v priemere za 28 dní (Min = 8; 
Max = 58). Najhoršie hojenie rán bolo vyhodnotené pri vredoch predkolenia. V prvej etape 
hojenia rán vstupoval do procesu hojenia rán negatívne faktor CRP. V druhej a tretej etape 
na stav rany vplývali zo systémových faktorov najmä bielkoviny, albumín a tiež CRP, horšie 
výsledky boli zaznamenané viac u žien. Zároveň negatívne ovplyvňoval stav rany aj diabetes 
mellitus. Na celkové zlepšenie stavu chronickej rany vplývala najmä hodnota bielkovín a al-
bumínu, BMI a CRP.

Záver

Na základe kvantitatívnych analýz môžeme konštatovať, že hojenie rany je najviac ovplyvne-
né samotným lokálnym ošetrením. V jednotlivých etapách vstupujú do procesu hojenia rany 
aj ďalšie faktory, najmä stav bielkovín.

Kľúčové slová: Chronická rana, Mikrodacyn, Hydrogél, Hojenie rany, Faktory.
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23. Studená plazma v liečbe driveline infekcie LVAD

Šuttová Gabriela, Beňa Martin, Sahuľová Jana, Csere Lukáš

NÚSCH, a.s. Bratislava

Úvod
Mechanická podpora ľavej komory srdca (Left Ventricular Assist Device – VAD) je systém 
umožňujúci podporiť prípadne úplne nahradiť funkciu srdca ako pumpy. Úlohou LVAD je pre-
klenúť kritické obdobie potrebné na zotavenie zlyhávajúcej ľavej komory, alebo na premos-
tenie obdobia, kedy pacient aj napriek vyčerpanej komplexnej liečbe je stále ťažko funkčne 
limitovaný (NYHA IV). Najčastejšou komplikáciou po implantácii LVAD v dlhodobej starost-
livosti je lokálna infekcia v mieste vyvedenia pumpovacieho kábla, kde jednou z možností 
podpornej liečby týchto komplikovaných lokálnych infekcií je liečba studenou plazmou. 

Kazuistika
65-ročnému pacientovi s diagnózou srdcového zlyhávania na podklade systolickej dysfunk-
cie ľavej komory, funkčná trieda NYHA IV bola implantovaná dlhodobá ľavokomorová me-
chanická podpora HeartMate III (18.4.2019). Po 28 dňoch od implantácie LVAD bol pacient 
prepustený do domácej starostlivosti. 505 dní po implantácii LVAD pacient prichádza na kon-
trolu, pričom okolie perkutánneho vývodu kábla je mierne červené, secernuje (kultivačne prí-
tomnosť MRSA), okolie je pokojné a nebolestivé. Na základe nálezu pacientovi predpisujeme 
perorálne antibiotiká a meníme spôsob lokálneho ošetrovania. 757. deň po implantácii LVAD 
pre pretrvávajúcu lokálnu infekciu perkutánneho vývodu kábla pacienta hospitalizujeme na 
Klinike kardiochirurgie. Pacient pri príjme nemá známky celkovej infekcie, je afebrilný, bez le-
ukocytózy a výrazného zvýšenia zápalových parametrov. Počas hospitalizácie bol naložený 
V.A.C. systém, ktorý pre krvácanie bol po 24 hodinách zrušený. Pokračovalo sa v lokálnom 
ošetrovaní perkutánneho vývodu kábla s využitím antimikrobiálnych oplachových roztokov 
a  antimikrobiálnych krytí so striebrom. Okrem všetkých týchto odporúčaní sa pacientovi 
skúšobne začalo realizovať ošetrovanie miesta vývodu studenou plazmou po dobu 48 dní. 
Po ukončení liečby bol lokálny nález výrazné zlepšený, čo nás utvrdilo v tom, že i podporná 
liečba studenou plazmou môže mať svoje miesto pri liečbe pretrvávajúcich lokálnych infekcií. 

Záver
Nedostatok darcov a narastajúci počet pacientov s pokročilým chronickým srdcovým zlyhá-
vaním prináša so sebou rozmach implantácií dlhodobých mechanických podpôr srdca ako 
premostenie k transplantácii srdca alebo ako destinačnú liečbu. Najčastejšou komplikáciou 
z dlhodobého hľadiska sú infekcie v oblasti perkutánneho vyvedenia kábla, čo predstavuje 
najväčšiu limitáciu s problematickým riešením, kde významnú úlohu môže zohrať i podpor-
ná liečba studenou plazmou. 

Kľúčové slová: pokročilé chronické srdcové zlyhávanie, LVAD – left ventricular assist device, 
lokálna infekcia, podporná liečba studenou plazmou
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