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Vysokoškolská učebnica s názvom Nehojace sa rany bola spracovaná kolektívom autoriek Hlinková, E., Nemcová, J., 
Miertová, M. Balková, M., Tabaková, M. a Matúšková, D. Svojim obsahom a systematickým spracovaním významne dopĺňa 
chýbajúcu literatúru k problematike manažmentu nehojacich sa rán. Je vhodná nielen pre pregraduálne štúdium v nelekár-
skych a lekárskych študijných programoch, ale aj v postgraduálnom štúdiu, či v klinickej praxi nemocníc, zariadeniach pre 
seniorov, v domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v hospicoch. Ponúka komplexné spracovanie témy v logickej štruktúre.

Prvá kapitola je venovaná východiskám k problematike ošetrovania rán. Druhá kapitola vysvetľuje faktory ovplyvňujúce 
hojenie a fázy hojenia rany. V tretej kapitole je venovaná pozornosť posudzovaniu rán s využívaním meracích nástrojov, čo 
má význam hlavne pre efektívny manažment hojenia rán v samotnej praxi. Štvrtá kapitola uvádza príčinné súvislosti, diag-
nostiku a liečbu, podľa najmodernejších postupov na podporu hojenia rán. Bolesti, ktorá býva sprievodným a závažným 
symptómom pri nehojacich sa ranách, je venovaná piata kapitola. V tejto časti učebnice sú okrem všeobecne známych 
poznatkov o bolesti, spracované aj špecifické stratégie zvládania bolesti s akcentom na uplatnenie preventívneho prístu-
pu. Súčasťou odborného textu sú kapitoly šesť až deväť, zamerané na najčastejšie sa vyskytujúce typy nehojacich sa rán 
ako sú dekubity, vredy predkolenia, diabetické vredy a malígne rany, s uvedením osobitostí posudzovania a manažmentu 
liečby a ošetrovania. Desiata kapitola Ošetrovanie pacienta s infikovanou nehojacou sa ranou metódou riadeného podtlaku 
prezentovanou prostredníctvom klinickej kazuistiky, predstavuje jednak samotnú metódu riadeného podtlaku, ale tiež celý 
proces individuálneho liečebného plánu a ošetrovateľskej starostlivosti. V súhrne, uvedenom v závere každej kapitoly, sú 
prehľadne a stručne zrekapitulované základné myšlienky. Porozumenie textu jednotlivých kapitol si môžu čitatelia overiť 
pomocou testovacích otázok a problémových úloh.

Za pozitívum a prínos predkladanej učebnice považujem aj skutočnosť, že v jednotlivých kapitolách je venovaná po-
zornosť nielen metodickým postupom jednotlivých ošetrovateľských intervencií zameraných na ošetrovanie rán, ale i na 
edukáciu a sociálne a psychické potreby pacientov a ich rodín.
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