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O úrovni léčby ran v České republice
a novinkách v této oblasti hovořila MT
s MUDr. Miladou Franců, předsedkyní
České společnosti pro léčbu rány.

MT: Jaké jsou moderní přístupy k hojení

ran?

MT: Můžete se zmínit o některých novinkách v péči o rány, o kterých širší veřejnost příliš neví?

Standardem by mělo být použití vlhkého
hojení ran, jež zajišťuje homeostázu při granulaci a epitelizaci rány, a dále prostředky,
které jsou schopny zvrátit stagnaci reparačních procesů. Pro léčbu chronických ran se
proto využívají materiály inaktivující nadbytek proteáz nebo dodávající růstové faktory. V současnosti jsou pro zvládnutí infekce
v ráně velmi populární prostředky obsahující stříbro, některé navíc silně absorbují sekreci tekutin a pohlcují zápach. Ionty stříbra mají nezastupitelné místo v lokální terapii infekce v ráně, zejména s výskytem rezistentních kmenů bakterií (např. MRSA).
Tyto přípravky jsou pacientem obvykle dobře snášeny a přinášejí mu úlevu. Jsou výhodné také pro ambulantní léčbu popálenin

problematice, což je předpokladem lepší péče
o rány pacientů, zejména ve spolupráci s praktickým lékařem. Týká se to specificky problematiky chronických ran a defektů.

MT: Jaký vývoj můžeme v nejbližších letech
v oblasti ošetřování a léčby ran očekávat?

MUDr. Milada Franců: „Efektivní léčba ran
je v zájmu všech“.
u dětí, protože se snižuje frekvence převazů
a tím i traumatizace malých pacientů.

MT: Jak byste v krátkosti hodnotila úroveň
možností v ošetřování a léčbě ran u nás v porovnání se zahraničím?

Myslím, že nabídka moderních sofistikovaných materiálů, které hojení ran podporují, je
u nás dostatečně široká. Problém někdy nastává ve volbě, kdy, kde a jaké materiály použít, aby se léčba neprodražovala, ale zefektivnila. Je důležité si uvědomit, že větší náklady
na jednotlivý převaz mohou být při správné
indikaci vykompenzovány jejich menší frekvencí (pozn. red.: moderní obvazy mohou být
na ráně ponechány až sedm dnů) a zkrácením doby léčby. V této souvislosti mohu s potěšením konstatovat, že se v poslední době
výrazně zlepšuje informovanost sester v této

Dá se předpokládat, že se v nejbližší době budou objevovat stále sofistikovanější léčebné
prostředky na bázi vlhkého hojení ran. K potlačení infekce v ráně budeme nadále ve větší
míře používat obvazové materiály obsahující
stříbro, pro ovlivnění chronické rány růstové faktory. Také je potřeba zlepšit organizaci samotné terapie. Její strategii by měl nadále stanovovat a koordinovat lékař, praktické
ošetřování rány by mělo být doménou edukované sestry. Žádoucí je i větší mezioborová
spolupráce v oblasti zlepšení pacientovy nutrice a dále s cévními i plastickými chirurgy.
Podporovat bychom měli vznik dalších center
či ambulancí pro léčbu chronické rány, včetně
podiatrických ambulancí; centra by měla přebírat péči o komplikovanější pacienty a poskytovat konziliární služby pro lékaře v terénu.

MT: Velká část aktivit vaší společnosti je zaměřena na edukaci. Jak tato edukace probíhá
a na koho je zaměřena?
Česká společnost pro léčbu rány se v současné době podílí na kursu hojení ran, který je
pořádán ve spolupráci s brněnským Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů. Přihlásit se mohou jak
sestry, tak lékaři. Kurs se průběžně vylepšuje a inovuje a jeho součástí je také praktická
výuka. Vyvrcholením edukačních aktivit je
každoroční pořádání celostátního kongresu

naší společnosti, který se zaměřuje převážně na mezioborovou spolupráci při léčbě ran
a kožních defektů. Během uplynulých let si
již mezi odborníky získal velkou oblibu, důkazem toho je 600 účastníků loňského ročníku. Do Pardubic, kde se kongres již několik let
koná, se přijeli podívat i kolegové ze Slovenska, Slovinska, Rakouska, Itálie či Dánska.

MT: Můžete ještě uvést některé ekonomické souvislosti, které se k problematice hojení
ran váží? Například kolik nás ročně stojí léčba následných komplikací v důsledku špatného ošetřování ran atd.?

Přesná čísla v ČR nejsou k dispozici, ono je
totiž těžké přesně definovat „správné“ ošetřování rány. Určitě ale platí, že problémy
s hojením ran postihují především starší populaci a vzhledem k tomu, že v naší republice je téměř 1 420 000 lidí starších 65 let.
To není a s postupným stárnutím populace nebude jen okrajový problém. Nejčastější chronickou ranou je ulcus cruris – smíšené, venózní nebo arteriální etiologie, dále
dekubity a komplikované pooperační rány.
Velkou skupinou ohroženou porušeným hojením jsou diabetici. U hospitalizovaných
pacientů nacházíme problémy s léčbou ran
zejména na odděleních, kde je delší doba
hospitalizace a nemocní v celkovém kritickém stavu. V zemích EU se chronické rány,
které se nezahojí do čtyř týdnů, vyskytují v 1,5 procentech. Lze předpokládat, že
i u nás je situace obdobná, což by představovalo 150 000 lidí. Efektivní léčba ran je v zájmu všech – jde o zlepšení kvality života, ale
i o účelné vynakládání peněz určených na
Tomáš Novotný
zdravotní péči. 

inzerce

Nejnovější přístupy, které se snaží vytvořit
a udržet optimální podmínky pro hojení,
samozřejmě vycházejí z poznatků patofyzio
logie a biochemie. Celý tento proces probíhá v několika na sebe navazujících fázích –
zastavení krvácení či demarkace nekrózy
nebo infekce a postupné odstranění nekróz
a zvládnutí infekce. Další zásadou je podpora růstu granulací, epitelizace rány a nakonec remodelace jizvy. V minulosti se pro léčbu ran využívaly jednoduché prostředky, které ránu kryly a vsakovaly sekret. Ale v současnosti se dá říci, že suchá gáza do otevřené
rány není postup lege artis. U rozsáhlejších
rán je také málo účinné používání hygrofobních mastí a různých dezinfekčních roztoků
– v jejich případě je třeba zvážit účinnost, nežádoucí účinky a také míru resorpce. Přesto
už je to rozhodně krok správným směrem –
tedy k „vlhké terapii“.
V minulosti byla léčba ran rozvíjena válečnými chirurgy a v době, kdy nebylo nic
známo o bakteriích a virech nebo houbách
a kvasinkách způsobujících infekci, se hnisání
v ráně považovalo za zcela adekvátní jev. Jen
se uznávalo, že se musí udržet pod kontrolou.
Dostupné dezinfekční prostředky představovaly odvary ze šalvěje, řepíku lékařského atd.
Naproti tomu v současnosti odborná veřejnost jednoznačně preferuje vlhké hojení,
protože procesy granulace a epitelizace jsou

na vlhké prostředí přímo vázány. Při léčbě ran
nelze samozřejmě přehlédnout ani aspekt pacientova celkového zdravotního stavu, včetně
stavu jeho výživy, a mnohdy nutnost mezioborové spolupráce na hojení ran. Příkladem
může být terapie vředů dolních končetin arteriálního původu či možnosti vaskulární
chirurgie při řešení kritické ischémie dolních končetin. U diabetiků je zase podmínkou dobrého hojení rány dobrá kompenzace
diabetu, která se bez spolupráce s diabetologem většinou neobejde. Při léčbě dekubitů
u paraplegiků musíme často spolupracovat
s neurology či neurochirurgy při řešení těžkých spasmů. Nezanedbatelná je určitě i patřičná edukace pacientů v péči o ránu a pravidelné převazy.
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Připravme se na nárůst chronických ran

„Voda“, která léčí
Hydrosorb® – „průzračná“ péče
Vlhké prostředí v ráně je základním faktorem ovlivňujícím její rychlé hojení.
Společnost Hartmann vyvinula inovační řešení - Hydrosorb s AquaClear
Technology, která zaručuje kontinuální přísun vlhkosti a tím podporuje
růst a migraci buněk. Hydrosorb podporuje hydrogenaci suchých, nekrotických ran, je ideální na epitelizující rány, popáleniny až 2. stupně,
odřeniny, pooperační rány, nebo při léčbě míst po odběru kožního štěpu.
Jeho aplikace je rychlá a díky počátečnímu chladivému účinku zklidňuje
a zmírňuje bolesti. Hydrosorb umožňuje díky své průhlednosti kdykoliv
posoudit stav rány. Jedinečná snímatelná dokumentační folie umožňuje
navíc jednoduchou a rychlou dokumentaci průběhu léčby.
www.hartmann.cz
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