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   12.11. 2016 

 

Pozvánka  

Kulatý st ůl na téma: Systém prevence, sledování a lé čby 

dekubit ů v ČR 
 

Dne 12. listopadu 2016 se pod záštitou hlavní sestr y Ministerstva zdravotnictví 

České republiky uskute ční již 4. Kulatý st ůl k problematice prevence, sledování 

a léčby dekubit ů v ČR. Odborné setkání prob ěhne v rámci mezinárodního 

sympozia “DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRO DNÍ ÚROVNI“ 

v konferen čním sále Národního centra ošet řovatelství a neléka řských 

zdravotnických obor ů, Vinařská 6, Brno od 14:30 do 17:00 hodin.  

 

Cílem setkání je informovat odbornou i laickou veřejnost o tom, jak probíhá 

implementace doporučení Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů 

(EPUAP) a diskutovat o návrhu národní strategie v oblasti prevence, sledování 

výskytu dekubitů a jejich ošetřování v České republice, která byla formulována na  

1. jednání Kulatého stolu v roce 2014.  

 

Již čtvrtým rokem se Česká republika připojuje k výzvě EPUAP a podporuje různými 

aktivitami Světový den STOP dekubit ům, který v letošním roce připadá na den             

17. listopadu a již popáté bude Česká republika aktivně zapojena, přičemž je kladen 

důraz na téma „Jak se m ůžete zapojit vy?“  

 

Cílem Kulatého stolu je nejen včas připravit náměty a aktivity ke světovému dni „Stop 

dekubitům“, ale vyzvat všechny zainteresované strany k většímu zviditelnění 

problematiky prevence a terapie dekubitů. 

 

Ke kulatému stolu jsou pozváni zástupci odborných a profesních organizací, Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky, Kanceláře zdravotního pojištění (dříve 
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Národního referenčního centra), poskytovatelů zdravotních služeb, vzdělávacích 

institucí, zdravotních pojišťoven, zástupci podniků, lékárenství i zástupci médií.  

 

Program je k dispozici na této adrese:  

http://shnu.uzis.cz/res/file/akce/PROGRAM_SYMPOZIUM _FINAL.PDF 

 

Účastníci obdrží nové informační materiály. Výstupy jednání a cíle pro další období, 

na kterých se účastníci shodnou, budou uveřejněny prostřednictvím Tiskové zprávy. 

 

Pro připomenutí závěrů z roku 2015 přikládám Tiskovou zprávu MZ ČR. Věřím, že i 

letošní jednání přinese mnoho nových nápadů a společně přispějeme k nové výzvě 

EPUAP, která je rovněž v příloze. 

 
Pokud nejste účastníky sympozia, které jednání Kulatého stolu předchází, potvrďte, 

prosím, svoji účast do 4. 11. 2016 na adresu petra.burilova@uzis.cz. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA 

Hlavní sestra, ředitelka odboru 
ošetřovatelství a nelékařských povolání 

  

 


