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Pokrok ve vybavenPokrok ve vybaveníí vvěěttššiny nemocnic v iny nemocnic v ČČR novými typy R novými typy 

nemocninemocniččnníích lch lůžůžek v poslednek v posledníích cca 10ti letech je ch cca 10ti letech je 

neopomenutelný,  pneopomenutelný,  přřesto nenesto neníí situace ve vsituace ve vššech ech 

nemocnicnemocnicíích a na vch a na vššech oddech odděělenleníích stch stáále optimle optimáálnlníí..

Ergonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniErgonomie nemocniččnnnnnnnníííííííího lho lho lho lho lho lho lho lůžůžka je podceka je podceka je podceka je podceka je podceka je podceka je podceka je podceňňovanovanovanovanovanovanovanovanáááááááá a a a a a a a a 

nelze se odvolnelze se odvolnelze se odvolnelze se odvolnelze se odvolnelze se odvolnelze se odvolnelze se odvoláááááááávat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek penvat na nedostatek peněěz. z. z. z. z. z. z. z. 
NemocniNemocniččnníí llůžůžko, samozko, samozřřejmejměě, nen, neníí jeden pojem, protojeden pojem, protožže e 

nemnemůžůže shodne shodnéé llůžůžko plnko plněě vyhovovat pro rozdvyhovovat pro rozdíílnlnáá oddodděělenleníí, , 

rozdrozdíílnou potlnou potřřebu pebu pééčče. e. 

Ale vAle vššeobecneobecnéé ergonomickergonomickéé zzáásady  jsou platnsady  jsou platnéé pro pro 

vvššechna nemocniechna nemocniččnníí llůžůžka, kterka, kteráá musmusíí být bezpebýt bezpeččnnáá pro pro 

pacienta a personpacienta a personáál nemocnice.l nemocnice.

VVžždy jsou nutndy jsou nutnéé kompromisy mezi potkompromisy mezi potřřebami pacienta a ebami pacienta a 

personpersonáálu. lu. 

Ergonomicky Ergonomicky řřeeššenenáá llůžůžka do nemocnic,  lka do nemocnic,  lééččeben eben 

dlouhodobdlouhodoběě nemocných apod. pro pacienta/klienta jsou nemocných apod. pro pacienta/klienta jsou 

llééččebným prostebným prostřředkem (sniedkem (snižžujujíí i spoti spotřřebu prebu prášáškkůů na spanna spaníí) ) 

a pro persona pro personáál pomocnl pomocnííkem  v pkem  v pééčči o klienta.i o klienta.



Pro pPro přřipomenutipomenutíí -- trochu historie  trochu historie  
KovovKovovéé nemocninemocniččnníí llůžůžko v ko v ččeských nemocniceských nemocnicíích 20.stoletch 20.stoletíí

sestsestáávalo ze dvou postelových valo ze dvou postelových ččel s noel s nožžkami, z kami, z 
kovovkovovéého samonosnho samonosnéého rho ráámu, který se kovmu, který se kováánníím nebo m nebo 
pevnpevněě spojoval s spojoval s ččely, byl vypleten drely, byl vypleten drááttěěným pletivem, ným pletivem, 
ttřřetina (neergonomicketina (neergonomickéé dděělenleníí) byla pod t) byla pod těělem a hlavou lem a hlavou 
polohovacpolohovacíí (obt(obtíížžnněě), matrace byly t), matrace byly třřííddíílnlnéé, pln, plněěnnéé
žžíínněěmi nebo bavlnou a nechmi nebo bavlnou a necháávaly se valy se „„hygienickyhygienicky““ slunit slunit 
čči vymrazovat na nemocnii vymrazovat na nemocniččnníí zahradzahraděě. Vytahan. Vytahanéé
drdrááttěěnky sestry zpevnky sestry zpevňňovaly prkny. ovaly prkny. 

Matrace jednodMatrace jednodíílnlnéé s js jáádrem z polyuretanovdrem z polyuretanovéé ppěěny hustoty ny hustoty 
30 kg/m2 pota30 kg/m2 potažženenéé snsníímatelnými bavlnmatelnými bavlněěnými potahy nými potahy 
byly pokrokem 70. a 80. let. Drbyly pokrokem 70. a 80. let. Drááttěěnky byly nahrazeny nky byly nahrazeny 
dděěrovanými plechy. Vrovanými plechy. Vššudypudypřříítomntomnéé plplíísnsněě ve vlhkve vlhkéém a m a 
tepltepléém prostm prostřřededíí nemocninemocniččnníích postelch postelíí vytvvytváářřely ely ččernernáá
shluky zejmshluky zejmééna na spodnna na spodníí stranstraněě matracmatracíí..



SouSouččasnost je jinasnost je jináá -- konkurenkonkurenččnníí prostprostřřededíí
zvyzvyššuje kvalitu uje kvalitu -- vedoucvedoucíí firmou ve výrobfirmou ve výroběě

koster lkoster lůžůžek novek novéé konstrukce z nových konstrukce z nových 
materimateriáállůů –– je LINET spol. s r.o.je LINET spol. s r.o.



SouSouččasnasnéé momožžnosti materinosti materiáállůů a a 
technologitechnologiíí jsou vynikajjsou vynikajííccíí



PolyuretanovPolyuretanovéé ppěěny 3. a 4. generace (napny 3. a 4. generace (napřř. . 
od EUROFOAM) jsou výbornými materiod EUROFOAM) jsou výbornými materiáály ly 

pro výrobu nemocnipro výrobu nemocniččnníích matracch matracíí



MoMožžnosti designu, materinosti designu, materiáállůů, , 
konstrukce jsou, ale   ergonomie je konstrukce jsou, ale   ergonomie je 

podcepodceňňovováánana
�� AAžž 12% hospitalizovaných pacient12% hospitalizovaných pacientůů v v 

EvropskEvropskéé unii munii máá ppřři svi svéé llééččbběě
komplikace, kterkomplikace, kteréé nesouvisnesouvisíí s ds důůvodem vodem 
hospitalizace.hospitalizace.

�� Mezi nejMezi nejččastastěějjšíší problprobléémy patmy patřříí mimo mimo 
chybnchybněě podanpodanéé llééky, nky, náákazu kazu 
nozokominozokomiáálnlníích infekcch infekcíí, ventil, ventiláátorovtorovéé
pneumonie takpneumonie takéé vznik dekubitvznik dekubitůů (matrace!), (matrace!), 
ppáád a d a úúraz (konstrukce lraz (konstrukce lůžůžka!).ka!).



BezpeBezpeččnnáá llůžůžkaka

�� Komplikace pKomplikace přři hospitalizaci ohroi hospitalizaci ohrožžujujíí
zdravzdravíí pacientpacientůů, prodlu, prodlužžujujíí pobyt v pobyt v 
nemocnici, zvynemocnici, zvyššujujíí nnááklady na klady na 
hospitalizaci, zhorhospitalizaci, zhorššujujíí kredit  a povkredit  a pověěst st 
nemocnice.nemocnice.

�� DlouhodobDlouhodobéé sledovsledováánníí bezpebezpeččnosti nosti 
pacientpacientůů v evropských nemocnicv evropských nemocnicíích vedlo ch vedlo 
ke vzniku novke vzniku novéé evropskevropskéé normy, kternormy, kteráá
bude platnbude platnáá od 1.12.2012 od 1.12.2012 



BezpeBezpeččnnáá nemocninemocniččnníí llůžůžka ka –– dle dle 
normy EN 60601normy EN 60601--22--52, 52, 

platnost  v Evropplatnost  v Evropěě od prosince 2012od prosince 2012
�� BezpeBezpeččnost je priorita doma i ve venost je priorita doma i ve veřřejnejnéém interim interiééru vru vččetnetněě

nemocnic, hospicnemocnic, hospicůů, domov, domovůů pro seniory a dalpro seniory a dalšíší. Pro . Pro 
zdravotnickzdravotnickáá llůžůžka slouka slouččeneníím a nahrazenm a nahrazeníím zm záákladnkladníích norem ch norem 
EN 1970 a EN 60601EN 1970 a EN 60601--22--38 nejnov38 nejnověějjšíším standardem EN m standardem EN 
6060160601--22--52. 52. 

�� Od 1.12.2012 bude moOd 1.12.2012 bude možžnnéé v EU prodv EU prodáávat pouze zdravotnickvat pouze zdravotnickáá
llůžůžka vyrobenka vyrobenáá podle tpodle tééto normy.to normy.

�� VýchozVýchozíími rozmmi rozměěry pro stanovenry pro stanoveníí bezpebezpeččných rozmných rozměěrrůů jsou jsou 
rozmrozměěry (95 %) nejmenry (95 %) nejmenšíších ch žžen na sven na svěěttěě ((žženy ze Sreny ze Sríí Lanky)  Lanky)  
po (95%) nejvypo (95%) nejvyššíšších much mužůžů svsvěěta (Nizozemsko). Výta (Nizozemsko). Výšška ka 
populace od výpopulace od výššky postavy 130 cm po výky postavy 130 cm po výššku 210 cm.ku 210 cm.



NovNováá norma EN 60601norma EN 60601--22--52 je sv52 je svěětovtověě
nejkomplexnnejkomplexněějjšíší a nejpa nejpřříísnsněějjšíší

bezpebezpeččnostnnostníí normou v dannormou v danéém oboru m oboru 



Norma vNorma věěnuje nejvnuje nejvěěttšíší pozornost pozornost 
postranicpostranicíím, jako zm, jako záákladnkladníímu mu 
bezpebezpeččnostnnostníímu prvku lmu prvku lůžůžkaka



Rizika lRizika lůžůžek:ek:
Obr. 1 NejvObr. 1 Nejv ěěttšíším m rizikem v prizikem v přříípadpaděě hlavy je jejhlavy je jejíí

prostrprostrččeneníí a na nááslednslednéé uvuvííznutznutíí v mezev mezeřře ve věěttšíší nenežž
12 cm. Riziko p12 cm. Riziko přředstavujedstavujíí zejmzejmééna mezery uvnitna mezery uvnitřř
postranic nebo mezi postranicemi a postranic nebo mezi postranicemi a ččelem lelem lůžůžkaka
Obr. 2 NedostateObr. 2 Nedostateččnněě velkvelkáá mezera (menmezera (menšíší nenežž
31,8 cm) mezi postranicemi nebo postranic31,8 cm) mezi postranicemi nebo postranicíí a a 

spodnspodníím (u nohou) m (u nohou) ččelem lelem lůžůžkaka



Rizika lRizika lůžůžekek
Obr. 3 a 4 PObr. 3 a 4 Přříílilišš velkvelkéé mezery (vmezery (věěttšíší nenežž 6 cm) v 6 cm) v 
oblasti postranic mohou zpoblasti postranic mohou způůsobit zapadnutsobit zapadnutíí krku krku 
do tdo těěchto prostor vedoucchto prostor vedoucíí aažž k uk ušškrcenkrceníí pacientapacienta



Rizika lRizika lůžůžekek
Obr. 5 Pokud je mezera mezi pohyblivými Obr. 5 Pokud je mezera mezi pohyblivými ččáástmi stmi 

llůžůžka menka menšíší nenežž 2,5 cm, hroz2,5 cm, hrozíí skskřříípnutpnutíí prstprstůů
pacienta nebo sestry.pacienta nebo sestry.

Obr. 6 PObr. 6 Přředevedevšíším dezorientovanm dezorientovaníí a zmatena zmateníí
pacienti potpacienti potřřebujebujíí dostatedostateččnou ochranu proti pnou ochranu proti páádu du 
z lz lůžůžka. Nespolehlivka. Nespolehlivéé, n, níízkzkéé nebo nedostatenebo nedostateččnněě
dlouhdlouhéé postranice mohou být ppostranice mohou být přřííččinou pinou pááddůů a a 

nnáásledných zransledných zraněěnníí pacientpacientůů..



Rizika lRizika lůžůžekek
Obr. 7 PObr. 7 Přříílilišš velkvelkáá mezera mezi matracmezera mezi matracíí a a 

postranicpostranicíí mmůžůže zpe způůsobit uvsobit uvííznutznutíí hlavy pacienta v hlavy pacienta v 
ttééto mezeto mezeřře. V krajne. V krajníím pm přříípadpaděě mmůžůže toto uve toto uvííznutznutíí

skonskonččit ait ažž uduuduššeneníím.m.
Obr. 8 Nestabilita, nebo  aObr. 8 Nestabilita, nebo  ažž ppřřevrevržženeníí llůžůžka pka přři i 

jeho zatjeho zatíížženeníí, m, můžůže zpe způůsobit velmi zsobit velmi záávavažžnnéé ppáády a dy a 
zranzraněěnníí nejen pacientnejen pacientůů, ale i n, ale i náávvššttěěv.  v.  



Rizika lRizika lůžůžekek
Obr. 9 PObr. 9 Přři nastaveni nastaveníí vývýššky nebo pky nebo přři ni nááklonu lklonu lůžůžka ka 
hrozhrozíí uskuskřříípnutpnutíí nohy sestry nebo pacienta mezi nohy sestry nebo pacienta mezi 

sklopenou postranici (nebo psklopenou postranici (nebo přřííslusluššenstvenstvíím m 
umumííststěěným pod lným pod lůžůžkem) a podlahou.kem) a podlahou.

Obr. 10 pObr. 10 přříílilišš ostrý ostrý úúhel phel přři soui souččasnasnéém polohovm polohováánníí
hrudnhrudnííku a stehen mku a stehen můžůže, zejme, zejmééna po operacna po operacíích ch 

bbřřicha, zpicha, způůsobit nesobit nežžáádoucdoucíí komplikace.komplikace.



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� Hrazda musHrazda musíí
pacientovi vytvpacientovi vytváářřet et 
stabilnstabilníí a jistou oporu a jistou oporu 
ppřři vsti vstáávváánníí, norma , norma 
stanovstanovíí max. prmax. průůhyb hyb 
hrazdy na 10 cm phrazdy na 10 cm přři i 
bběžěžnnéém zatm zatíížženeníí 75 75 
kg. kg. 



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� V oblasti pod lV oblasti pod lůžůžkem kem 
musmusíí být bezpebýt bezpeččnnáá, , 
minimminimáálnlněě 12 cm 12 cm 
vysokvysokáá, mezera na , mezera na 
nnáárt. Ve vzdrt. Ve vzdáálenosti lenosti 
od okraje 13 cm musod okraje 13 cm musíí
být min. výbýt min. výšška 5 cm ka 5 cm 
pro pro ššpipiččku botyku boty



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� LLůžůžko musko musíí být být 
stabilnstabilníí ve vve vššech ech 
pozicpozicíích, norma ch, norma 
definuje maximdefinuje maximáálnlníí
ppřříípustnpustnéé zatzatíížženeníí v v 
ppřřesnesněě definovaných definovaných 
zzóónnáách lch lůžůžka vka vččetnetněě
ppřříípadnpadnéého ho 
prodlouprodloužženeníí..



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� KaKažžddáá postranice postranice 
musmusíí mmíít aretat aretaččnníí
princip zaloprincip založžený na ený na 
dvou nezdvou nezáávislých vislých 
pohybech a stiscpohybech a stiscíích, ch, 
aby nedoaby nedoššlo lo 
nnááhodným sklopenhodným sklopeníím m 
postranice k ohropostranice k ohrožženeníí
zdravzdravíí pacienta.pacienta.



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� Za bezpeZa bezpeččnou nou 
postranici je postranici je 
povapovažžovováána ta, kterna ta, kteráá
dosahuje minimdosahuje minimáálnlněě
50% d50% déélky lehaclky lehacíí
plochy (vplochy (vččetnetněě
prodlouprodloužženeníí) vý) výššky ky 
min. 22 cm nad min. 22 cm nad 
nejtlustnejtlustšíší
doporudoporuččenou matracenou matracíí..



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� ZkouZkoušška pro ka pro 
zapadnutzapadnutíí hlavy mezi hlavy mezi 
matraci a postranici je matraci a postranici je 
definovdefinováána na 
zapadnutzapadnutíím kum kužžele o ele o 
prprůůmměěru 12 cm a ru 12 cm a 
vvááze 5,13 kg a to ze 5,13 kg a to 
max. do poloviny svmax. do poloviny svéé
vývýššky.ky.



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 

�� ZZáámky funkcmky funkcíí zabrzabráánníí
nechtnechtěěnnéému mu 
polohovpolohováánníí llůžůžka ka 
pacientem zppacientem způůsobensobenéé
lehnutlehnutíím na rum na ruččnníí
ovladaovladačč nebo nebo 
nenežžáádoucdoucíímu mu 
polohovpolohováánníí vzhledem vzhledem 
ke zdravotnke zdravotníímu stavu mu stavu 
pacienta. pacienta. 



PodmPodmíínky ergonomicknky ergonomickéého lho lůžůžka ka 
�� Pro komfortnPro komfortníí

posazenposazeníí pacienta pacienta 
norma stanovuje norma stanovuje úúhel hel 
nastavennastaveníí zzáádovdovéého ho 
ddíílu na min. 70 % (z lu na min. 70 % (z 
úúhlu 90 stuphlu 90 stupňůňů).).

�� ÚÚhel mezi zhel mezi záádovdovéém m 
nastavennastaveníí a zdvihem a zdvihem 
nonožžnníího dho díílu muslu musíí být být 
minimminimáálnlněě 90% 90% 
(pravý (pravý úúhel).hel).



ErgonomickErgonomickéé bezpebezpeččnnéé
nemocninemocniččnníí llůžůžko  ko  

�� BezpeBezpeččnnéé rozmrozměěry II.ry II.
�� BezpeBezpeččnnéé rozmrozměěry v ry v 

normnorměě jsou nastaveny jsou nastaveny 
tak, aby ochrtak, aby ochráánily nily 
pacienty celpacienty celéého svho svěěta.ta.

�� Proto maximProto maximáálnlníí rozmrozměěry ry 
jsou nastaveny pro 95% jsou nastaveny pro 95% 
mumužůžů nejvynejvyššíššího nho náároda roda 
svsvěěta, Nizozemcta, Nizozemcůů..

�� BezpeBezpeččnnéé rozmrozměěry I.ry I.
�� BezpeBezpeččnnéé rozmrozměěry v ry v 

normnorměě jsou nastaveny jsou nastaveny 
tak, aby ochrtak, aby ochráánily nily 
pacienty celpacienty celéého svho svěěta.ta.

�� Proto minimProto minimáálnlníí rozmrozměěry ry 
jsou nastaveny pro 95% jsou nastaveny pro 95% 
žžen nejmenen nejmenšíšího nho náároda roda 
svsvěěta, ta, žžen ze Sren ze Sríí LankyLanky
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


