
ÚVOD

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spraco-
vaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky roz-
členená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo
orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčiny
a súvisiacie faktory ich vzniku, diagnostika, hojenie a posudzovanie
rany s využitím vybraných klasifikačných nástrojov. Piata kapitola po-
dáva prehľad o príčinách, typoch a charakteristike bolesti pri nehoja-
cich sa ranách. Osobitne sú uvedené špecifiká bolesti pri vybraných
nehojacich sa ranách a nástroje pre jej posudzovanie s využitím ob-
jektívnych meracích nástrojov, škál a intervencií na jej zmiernenie
a elimináciu. Šiesta až deviata kapitola sú venované špecifikám ošet -
rovania ulcus cruris, dekubitov, syndrómu diabetickej nohy a malíg-
nej rany. Desiata kapitola je spracovaná aplikačne s uvedením
 kazuistiky pacienta s infikovanou nehojacou sa ranou s využitím lie-
čebnej metódy riadeného podtlaku. Pre názornosť je učebnica do-
plnená obrazovou prílohou.

Predkladaná vysokoškolská učebnica sa bude využívať v pregradu-
álnom a postgraduálnom profesionálnom vzdelávaní sestier, pôrod-
ných asistentiek a lekárov, v klinickej praxi nemocníc, agentúrach do-
mácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb,
ošetrovateľských domoch, hospicoch a i.

Autori vychádzali pri spracovaní učebných textov z domácej a za-
hraničnej odbornej literatúry, elektronických zdrojov, ako aj z výsled-
kov výskumov a praxe založenej na dôkazoch. Tomu zodpovedá rozsah
zoznamu bibliografických odkazov uvádzaných v závere každej kapi-
toly. Z didaktického hľadiska je súčasťou jednotlivých kapitol súhrn,
test a problémové úlohy pre študentov.

Texty predkladanej vysokoškolskej učebnice nereflektujú nehojace
sa rany len s ohľadom na ich telesné prejavy, ale aj s dopadom na
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psychické prežívanie a sociálne fungovanie pacienta a jeho rodiny. Vý-
znamnou oblasťou v študijných textoch pri vybraných typoch rán je
výber vhodných intervencií s využívaním najmodernejších ošetrova-
teľských postupov vrátane celkovej a lokálnej terapie. 

Autorský kolektív predpokladá, že vysokoškolská učebnica Nehojace
sa rany doplní chýbajúcu literatúru vo vzdelávaní študentov v nele-
kárskych a lekárskych študijných programoch. Bude súčasťou
 odporúčanej vysokoškolskej literatúry v univerzitnom vzdelávaní pro-
fesionálov pre zdravotnícku prax. 

Kolektív autorov
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