
Rady pacientům

Pacienti se k Markétě Koutné sjíždějí 
zdaleka. Téměř osmdesátiletá paní, která si 
se střídavými úspěchy léčí bércový vřed už 
více než dvacet let, jezdí do této ordinace 
vlakem až z Roudnice nad Labem. „Když 
někoho přebírám do péče, podmínkou je, 
aby mohl a chtěl pravidelně chodit na pře-
vazy. Pokud to nelze, poskytnu jenom jed-

norázovou konzultaci,“ upozorňuje Mar-
kéta Koutná. 

Uspěchat se to nedá
Udržet si přehled o všech terapeutických 
materiálech, které jsou k dispozici, není 
snadné pro nikoho, ani pro Markétu Kout-
nou. „Minimálně se ale snažím každý vý-

robek vyzkoušet. Pokud s ním začnu pra-
covat, trvá to i půl roku, než získám cit pro 
jeho plné využití.“

Dobře ví, že z informací předávaných 
v ordinaci si pacienti zapamatují jen men-
ší část. Proto pro ně sama vytváří edukační 
materiály. Každý pacient odchází s papírem, 
na kterém je uvedeno, co bylo k převazu po-
užito a jak má postupovat dále. Na takový 
formulář si zvykly i sestry z domácí péče. 
„Pacientům dávám na sebe mobil a kdyby 
si nevěděli rady, mohou zavolat. S většinou 
z nich navazuji poměrně blízký vztah. Pět 
z nich mám v péči více než rok,“ uvádí.

Za pomoci chodítka do ordinace přichá-
zí paní s hlubokým, ale klidným dekubitem 
v sakrální krajině a rozsáhlými bércovými 
vředy. I když má rodinu v zahraničí, díky 
péči M. Koutné a sester domácí péče může 
relativně spokojeně žít ve své domácnosti. 
„Tady se nám dokonce podařilo ve spolu-
práci s rehabilitační lékařkou obstarat pro 

paní polohovací postel s antidekubitární mat-
rací,“ uvádí sestra Koutná. Ošetření jen této 
pacientky trvá skoro hodinu. „Uspěchat se 
to nedá. Rány potřebují klid, čas a trpělivost 
a to platí i pro samotné ošetřování. Když se 
rána ošidí, vždycky se to vrátí,“ uzavírá Mar-
kéta Koutná.  Lucie Ondřichová

Hebk˘ na dotek, drav˘ v léãbû

Urãeno pro odbornou vefiejnost.

O‰etfiování exsudujících ran s rizikem infekce,
zejména vfiedÛ diabetické nohy

Jaký druh vysoce absorpčního vlákna tvoří Aquacel Ag?

Zodpovíte-li správně naši otázku na bezplatném telefoním čísle 800 122 111, 
získáte od nás malý dárek.
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Když se rány ošidí, vždycky se to vrátí
Poprvé se Markéta Koutná setkala s moderními terapeutickými obvazy před 
jedenácti lety, když pracovala jako sestra v třísměnném provozu na resus
citačním oddělení pražské Všeobecné fakultní nemocnice. „Tehdy nás to 
úplně nadchlo. Viděli jsme, jak se může rána radikálně zlepšit mezi dvěma 
převazy,“ vzpomíná. Nadšení ji už neopustilo a moderní léčbě ran se jako 
jedna z prvních v republice začala věnovat systematicky. 

Aby mohla vést léčbu kontinuálně a být u kaž-
dého převazu, začala pracovat jen na ranních 
službách. Absolvovala celou řadu kursů, je-
den z nich v evropské Mekce všech, kteří se 
této problematice věnují – ve Výzkumném 
ústavu pro léčbu ran v britském Cardiffu. 
Nyní sama přednáší, vede kursy, účastní se 
klinických studií nových materiálů, se svým 
kufříkem obchází nemocnici jako konzul-
tantka a hlavně si zve pacienty do své ordi-
nace. „Na první pohled vlastně není důvod, 
proč by mělo být centrum léčby ran při klini-
ce anesteziologie a resuscitace. Ukázalo se ale, 
že to má řadu výhod. Především mám velmi 
blízko ambulanci pro léčbu bolesti, vlastně 
pod ni organizačně spadám. Naprostá větši-
na pacientů s komplikovanou ránou bolestí 
trpí. Většinou se daří práci zorganizovat tak, 
aby navštívili algeziologa a moji poradnu při 
jedné příležitosti“. 

Úzké profesní vztahy má s celým spek-
trem dalších specialistů. „Snadno dostup-
né mám také neurologické, psychiatrické 
a psychologické konzilium. U všech pacien-
tů s komplikovanou ránou chci, aby je viděl 
specialista na cévní onemocnění. Pokud to si-
tuace vyžaduje, například u pacientů s hlubo-
kými dekubity, konzultuji řešení s plastických 
chirurgem. Více než rok úzce spolupracuje-
me s lymfologickou ambulancí, kam dopo-
ručujeme pacienty s lymfedémem.“ 

Podle stávající legislativy je v kompetenci 
sestry hodnocení a ošetřování poruch celist-
vosti kůže a chronických ran. „Kde ale tyto 
kompetence končí, není úplně jasně dáno. To, 
že můžu pracovat do určité míry samostat-
ně, je dáno velkým pochopením vedení kli-
niky a podporou hlavní sestry nemocnice,“ 
uznává Markéta Koutná.

Jsem vděčná za každou 
lékařskou zprávu
V současnosti má ve své péči přibližně pade-
sát pacientů. „Nechci nikoho odmítat. V zá-
sadě se snažím každou ránu vidět alespoň 
jednou týdně, některé z pacientů si ale zvu 
i obden,“ říká. O všech pacientech si vede 
podrobnou dokumentaci. Při každém pře-

vazu ránu změří a vyfotografuje. Vytvořila si 
vlastní formuláře, které jí vyhovují. „Při léčbě 
rány mě musí zajímat člověk jako celek, ne je-
nom jeho bércový vřed nebo dekubitus. Jsem 
vděčná za každou zprávu, kterou pacient při-
nese od jiného lékaře. Velmi by mi pomohlo, 
kdybych měla při zachování všech legislativ-
ních požadavků na ochranu osobních údajů 
přístup k informacím, které o mých pacien-
tech mají jiná zdravotnická zařízení.“ 

V případě potřeby samostatně indi-
kuje laboratorní vyšetření. „Samozřejmě, 
že pokud se rána hojí, pacienta ani zdra-
votní pojišťovnu odběrem nezatěžuji. 
Když ale stagnuje, snažím se zjistit, proč. 
Může to mít celou řadu celkových příčin, 
malnutricí počínaje a dekompenzovaným  
diabetem konče. Nejčastěji chci znát základ-
ní iontogram, tedy koncentraci kalia, nat-
ria, chloridů, kalcia, fosforu, železa a sto-
pových prvků mědi, zinku a selenu. Uži-
tečnými nutričními markery jsou albumin 
a zvláště prealbumin, jehož koncentrace vy-
povídá o aktuálním stavu výživy v průbě-
hu několika posledních dní. U diabetiků 
mě spíše než momentální glykémie zajímá 
glykovaný hemoglobin, který ukazuje míru 
kompenzace diabetu během předešlých čtyř 
až šesti týdnů. Hlavně kvůli anémii někdy 
kontroluji krevní obraz. U některých pa-
cientů posílám krev na základní imunolo-
gické vyšetření. Dost často potřebuji znát 
koncentraci CRP. Pokud potřebuji pomoc, 
mám možnost konzultace s biochemikem,“ 
vypočítává M. Koutná.

Ve všem, co dělá, je patrný hloubavý pří-
stup k věci a ošetřovatelská tvořivost. Když 
se jí zdála práce s původním balením ko-
lagenového prášku nešikovná, vymyslela 
zvláštní, ale velmi účelný aplikátor ze ste-
rilní zkumavky. 

Paní s nápadně oteklými bérci přichá-
zí v kalhotách, které mají až po kolena po 
straně nenápadný zip. Další praktické vy-
lepšení. „To mi poradila tady Markétka, je 
to na převazy moc šikovné, že se nemusím 
trápit se svlékáním a oblékáním,“ pochva-
luje si pacientka. 

n	 Obvazy snímejte pod sprchou nebo 
pod tekoucí vodou.

n	 Jemně sprchujte ránu asi jednu minu-
tu při teplotě, která je vám příjemná.

n	 Používání bylinek k oplachu rány ne-
doporučujeme. O jejich případném 
použití a výběru se poraďte s ošetřu-
jícím lékařem. Některé byliny ránu 
vysušují, jiné mohou alergizovat.

n	 Osušte okolí rány papírovým ruční-
kem nebo čtverečkem gázy. 

n	 Okolí promažte vazelínou, ošetřují-
cím krémem nebo tělovým mlékem 
podle doporučení zdravotníka.

n	 Na ráně je vhodné během masáže po-
nechat mulový čtverec navlhčený ve 
vodě nebo obklad s doporučovaným 
roztokem.

n	 Masáž okolí rány provádějte mast-
ným krémem – Indulonou, borovou 
vazelínou apod. 

n	 Masáž by měla trvat alespoň pět 
 minut.

n	 Po masáži ošetřete blízké okolí rány 
ochrannou pastou (obvykle u ran silně 
mokvajících). Můžete použít Menalind 
krém, Pityol nebo zinkovou pastu.

n	 Aplikujte doporučené obvazy, gely, 
speciální krytí.

Jak postupovat při převazu rány
n	 Obvaz překryjte savým materiálem – 

polštářky, čtverečky.
n	 Obvaz upevněte náplastí nebo obi-

nadlem.
n	 U bércových vředů (venózní příči-

ny) je důležitou součástí léčby ban-
dáž speciálním (krátkotažným) elas-
tickým obinadlem. Krátkotažné obi-
nadlo si udrží svoji pružnost jen při 
správném zacházení – mělo by se 
prát v ruce v mýdlové vodě bez pří-
měsi enzymatických preparátů. Suší 
se ve vodorovné poloze. 

n	 Savé (horní) krytí – tzv. sekundár-
ní obvaz vyměňte při prosáknutí.

n	 Obvaz, který je přímo na ráně (tzv. 
primární obvaz) převazujte dle do-
poručených intervalů (za 1, 2, 3 dny). 
Převazy prováděné několikrát denně 
prodlužují hojení rány, protože kaž-
dý převaz provází narušení vhod-
ného prostředí pro léčbu rány (vlh-
kost, teplota, pH). Toto prostředí si 
rána dokáže znovu vytvořit nejdří-
ve po 6 až 8 hodinách.

n	 V den kontroly na ambulanci ránu 
nepřevazujte, v případě potřeby pou-
ze vyměňte sekundární krytí. 

Markéta Koutná

Sestra Markéta Koutná vede Poradnu pro léčbu rány v pražské Všeobecné fakultní nemocnici 
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