Nemocnici Tábor, a.s. byl udělen CERTIFIKÁT „GARANCE KVALITY“ Českou
společností pro léčbu rány
Nemocnice Tábor, a.s. se na počátku roku 2015 rozhodla centralizovat službu hojení
ran z několika samostatných míst do jediné specializované ambulance. Od května
2015 zde poskytuje zdravotní služby specializovaná všeobecná sestra PhDr. Adéla
Holubová, která spolu s lékaři poskytuje služby hojení ran na plný úvazek.
Od zahájení provozu do února 2016 navštívilo tuto ambulanci 253 pacientů, u
kterých bylo provedeno téměř 1600 ošetření. Zájem o tuto specializovanou službu
neustále roste a radost nám dělá i velká spokojenost pacientů. Proto jsme od února
2016 personálně ambulanci posílili o další všeobecnou sestru.
Důkazem kvality poskytovaných služeb v naší ambulanci hojení ran je i rozhodnutí
předsednictva České společnosti pro léčbu ran (dále jen ČSLR) udělit certifikát
s názvem „Garance kvality Českou společností pro léčbu rány“ (foto 1)
v Nemocnici Tábor, a.s. Toto rozhodnutí veřejně prezentovala doc. MUDr. Lenka
Veverková, Ph.D na mezinárodním kongresu s tématem Mezioborová spolupráce při
léčbě ran a kožních defektů, který byl uskutečněn letos v lednu v Pardubicích.
Převzetím tohoto certifikátu deklarují pracovníci ambulance hojení ran vůli poskytovat
komplexní péči o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami, a to v souladu
s nejnovějšími poznatky a doporučeními vydanými ČSLR a EWMA (z ang. slova –
Evropská asociace pro léčbu ran). Pracovníci ambulance hojení ran museli prokázat
schopnost pečovat o celou řadu defektů jako např.: syndrom diabetické nohy, defekty
na podkladě obliterující aterosklerózy dolních končetin, bércové vředy nejen na
podkladě žilní etiologie, proleženiny (dekubity), komplikované pooperační a
poúrazové rány. Dále měli povinnost splnit mnoho kritérií jako např. možnosti
paraklinického vyšetření (krevní odběry, mikrobiologické vyšetření), možnost
vyšetření pacienta za pomocí dopplerovského vyšetření cév přímo na pracovišti,

komunikace s navazujícími pracovišti, funkční vazby na specialistu (diabetolog,
internista, protetik, cévní chirurg aj.), možnost řešit komplikace základního
onemocnění na pracovišti a také vazba na agentury domácí péče.
Za pracovníky Nemocnice Tábor, a.s. - ambulance hojení ran PhDr. Adéla Holubová
Foto 1 – certifikát „Garance kvality Českou společností pro léčbu rány“

