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Cena pouze: 2 200 Kč
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formát A5, 159 stran
         Cena: 330 Kč
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praktického lékaře
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         Cena: 220 Kč

Vítězové nad cukrovkou
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7,30 – 8,30 registrace
8,30 – 8,35 zahájení pracovního dne
  Jitka Andrášková 

1. BLOK
Koordinátoři: Jitka Andrášková, Jana Mašková

8,35 – 9,15 Diabetes a právo
  L. Doubravová 
  Kancelář veřejného ochránce práv

9,15 – 9,30 Možnosti dodržování diabetické diety v síti sociální péče
  J. Eliášová1, J. Andrášková2  
  1SZŠ a VOŠZ, Brno, 2FN u sv. Anny, Brno

9,30 – 9,45 Činnost podiatrické sestry na zákrokovém sálku
  L. Řezaninová, L. Wiedermannová 
  Centrum diabetologie, IKEM, Praha

9,45 – 10,00 Operační výkony na podiatrickém zákrokovém sálku
  L. Wiedermannová, L. Řezaninová 
  Centrum diabetologie, IKEM, Praha

10,00 – 10,15  diskuse

10,15 – 11,00 přestávka

  Seznámení s postery

2. BLOK
Koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Jitka Andrášková

11,00 – 12,30 řízená diskuse k posterům 

  Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá 
  polovina lékaře
  I. Kuníková, O. Lang 
  Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK  
  a FN Královské Vinohrady, Praha

  Rejekce u cizince po kombinované transplantaci ledvin 
  a pankreatu
  J. Niklová, M. Fajnová, V. Folířová, M. Dubský 
  Centrum  diabetologie, IKEM, Praha

  Frekvence hypoglykemií a jejich recidiva v průběhu 
  následných dvou hodin u pacientů s diabetes mellitus 
  1. typu – analýza záznamů CGMS
  M. Bodská, A. Valentová, R. Krejčíková, E. Šilhová, J. Brož
  Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. Interní 
  klinika, FN Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK, Praha

  Vliv intervalu mezi odběrem a zpracováním vzorku žilní  
  krve na hodnotu lačné glykemie

  E. Tudosa, R. Soukupová
  Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

  Vyšetření transkutánní tenze kyslíku a využití při indikaci 
  výše amputace u syndromu diabetické nohy
  P. Vašíčková, M. Kučerová, A. Jirkovská
  Podiatrie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha 
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  Preference typu kanyly k inzulínové pumpě
  M. Jandová, I. Kobrová
  Diabetologické centrum, FN Plzeň

  Subjektivní vnímání kvality života u pacientů s diagnózou
  diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie
  T. Brychta1,4, M. Sigmund1, J. Kvintová2, S. Brychtová3, J. Ševčíková4

  1Centrum pro léčbu diabetu a obezity, 
  NZZ Agentura Science Pro, s.r.o., Olomouc
  2Katedra psychologie a patopsychologie PdF, Univerzita 
  Palackého, Olomouc
  3Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  4Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc

  Konverzační mapy – efekt edukace
  J. Mašková, V. Havlová, A. Jirkovská
  Centrum diabetologie, IKEM, Praha

3. BLOK
Koordinátoři: Vladimíra Havlová, Jaroslava Kreuzbergová

13,00 – 13,15 Přínos jógy v prevenci a léčbě diabetes mellitus 2. typu
  V. Čajka1, T. Brychta2

  1Praktický lékař pro dospělé, Nový Malín
  2Centrum pro léčbu diabetu a obezity, Olomouc

13,15 – 13,30 Jóga a její vliv na stravování pacientů s DM
  J. Kreuzbergová
  Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň

13,30 – 13,45 Pacient dlouhodobě odmítající léčbu inzulínem – kazuistika
  R. Říhánková, Z. Stará
  Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

13,45 – 14,00 Komunikace mezi sestrou a pacientem s DM
  Co hraje roli, čeho si všímat?
  J. Komorousová
  Psychiatrická ambulance, Plzeň a Diabetologické centrum, 
  1. Interní klinika, FN Plzeň

14,00 – 14,15 Některé příčiny dekompenzace diabetu z pohledu 
  edukační sestry
  V. Havlová, J. Mašková, A. Jirkovská
  Centrum diabetologie, IKEM, Praha

14,15 – 14,30  Doporučení pacientů s DM 1. typu „jak žít s cukrovkou“
  T. Hrachovinová1,2, V. Havlová2, D. Kövešlygetyová2

  1Katedra psychologie, FF UK, Praha
  2Centrum diabetologie, IKEM, Praha

14,30 – 15,00 Diskuse

15,00 Závěr

MIMO PROGRAM
  Pregraduální a postgraduální vzdělávání všeobecných 
  sester v diabetologii
  Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2,3

  1Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií,
   Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  2Ústav fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého
   v Olomouci 

  3II. Interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Fotografie na obálce:

Talovín zimní (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
Jarní rostlina z čeledi pryskyřníkovitých, vyrůs-
tající z podzemních hlíz, patří mezi první jarní 
rostliny evropských lesů. Žluté plátky květu ne-
jsou korunou (jak by se dalo očekávat), ale lístky 
kališními. Koruna je přeměněna v nektária.

Hortus Botanicus Amsterdam, 2012

foto: © Geum – Mgr. Karel Vízner
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48. Diabetologické dny v Luhačovicích

Pracovní den Sekce sester ČDS
20. dubna 2012

ABSTRAKTA
Abstrakta jsou v suplementu řazena dle programu Pracovního dne Sekce sester ČDS.  

Na konci suplementa jsou zařazeny kompletní texty vybraných posterů.
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Diabetes a právo
L. Doubravová
Kancelář veřejného ochránce práv

Předmětem mého příspěvku je právní pohled na životní 
situace pacientů s diabetem a jejich rodin z praxe veřejného 
ochránce práv, jehož úkolem1 je prošetřovat (poněkud zjedno-
dušeně řečeno) postup úřadů, prosazovat právo na rovné za-
cházení, provádět systematické návštěvy míst, kde se nacháze-
jí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě2.

Předně se zaměřím na běžné životní situace, kde právo re-
aguje např. na přístup k zaměstnání či ke vzdělání, přičemž 
bych ráda zdůraznila tyto dvě myšlenky:

• Ve vztahu k předškolnímu vzdělávání: paušální odmítnu-
tí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postiže-
ním (tedy včetně diabetu) představuje přímou diskrimina-
ci v přístupu ke vzdělání.3 V praxi je sice obtížné veškeré 
aspekty zdravotního stavu dítěte v mateřské škole zvlád-
nout, ale není možné bez dalšího trvat na tom, aby dítě 
bylo (např. co se podávání inzulínu týče) plně soběstač-
né. Je proto nepřípustné, aby pedagog odmítl dítěti jakko-
li asistovat či jej kontrolovat. V případech, kdyby se rodiče 
s takovým postupem setkali, je možné obrátit se na veřej-
ného ochránce práv.

• Ve vztahu k přijímání do zaměstnání: je rovněž diskrimi-
nace z důvodu zdravotního stavu nepřípustná. Na dodr-
žování bdí inspektoráty práce, jejichž postup je ochránce 
rovněž oprávněn prošetřit.

Dále stručně představím současné změny v sociálním za-
bezpečení v návaznosti na tzv. sociální reformu a problematic-
ké aspekty invalidních důchodů.

• Sociální dávky:
 x U příspěvku na živobytí je možné žádat o zvýšení 
částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování.

 x Od 1. 1. 2012 vyloučen souběh rodičovského příspěv-
ku a příspěvku na péči a byl zrušen rodičovský příspě-
vek ze zdravotních důvodů pro děti do 7 let4.

 x Mění se koncept příspěvku na péči5.
• U invalidních důchodů je třeba splnit dvě podmínky, 

tedy být osobou invalidní v I., II. nebo III. stupni a mít po-
třebnou dobu pojištění (lidově se říká „mít odpracované 
roky“). Proti rozhodnutí je možné podat námitky, event. 
poté správní žalobu či se obrátit na veřejné ochránce práv. 
V praxi je dobré si dávat pozor zejména na datum vzniku 
invalidity (to má vliv právě na počítání potřebné doby po-
jištění), případy invalidity z mládí (kde se podmínka doby 
pojištění neuplatní) nebo se informovat o poměrně novém 
pravidlu „10 z 20“.

1 Podrobnosti stanoví zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění poz-
dějších předpisů. Důležité informace najdete rovněž na internetových stránkách www.
ochrance.cz.
2 A to jak veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči.
3 Bližší informace najdete v doporučení ochránce na internetových stránkách www.
ochrance.cz, sekce Diskriminace, část Doporučení a výzkum (pro veřejnost), event. Práv-
ní stanoviska (pro odborníky).
4 Bližší informace k této problematice najdete v informačním materiálu Rodičovský pří-
spěvek – změny od 1. 1. 2012 na internetových stránkách www.ochrance.cz, sekce Život-
ní situace – problémy a jejich řešení.
5 Bližší informace k této problematice najdete v informačním materiálu Příspěvek na péči 
na internetových stránkách www.ochrance.cz, sekce Životní situace – problémy a jejich 
řešení.

Možnosti dodržování diabetické diety v 
síti sociální péče
J. Eliášová1, J. Andrášková2

SZŠ a VOŠZ, Brno1 
FN u sv. Anny, Brno2

Diabetes mellitus je typické psychosomatické onemocnění. 
Jeho průběh závisí nejen na faktorech biologických, ale i psy-
chosociálních. Cílem léčby je co nejlepší kvalita života diabe-
tika. Není pochyb o tom, že postup terapie by měl zahrnout 
komplexní přístup obsahující i oblast biopsychosociální.

V diabetologických ambulancích se objevuje čím dál tím 
více pacientů vyžadujících respektování jejich sociální situace. 
Znalost individuálních potřeb a individuálních životních pod-
mínek diabetika lze využít pro dobře vedenou edukaci s cílem 
co nejlépe sladit léčbu s realitou.

Mezi v současné době objevujícími se problémy diabetiků, 
které ovlivňují schopnost dodržovat diabetickou dietu, patří 
především finanční možnosti a schopnost sebeobsluhy.

Jaké způsoby stravování nabízí oblast sociální péče?

Domov pro seniory
Zařízení je pobytové s celodenním možností stravování 

pod dohledem nutričního terapeuta. Stravovací režim je podří-
zen režimu zařízení imitující rodinné prostředí. Důslednost do-
držování diety je volbou samotného diabetika.

Domov sociální péče
Zařízení je pobytové. Klientům je dovážen pouze oběd, kte-

rý je připravován v kuchyni pod dohledem nutričního terapeu-
ta. Stravovací režim celého dne již vychází z možností diabe-
tika. Tento typ stravování se týká i diabetiků, jimž je strava 
dovážena přímo domů.

Pobytové sociální zařízení sociální péče, kde je strava 
diabetikům připravována bez dohledu odborníka na 
výživu

Diabetik je závislý na zařízení společného stravování. V 
tomto případě se nabízí možnost vyškolit pracovníka, připra-
vujícího stravu, v oblasti dietního vaření.

Další opomíjenou skupinou jsou lidé bez domova, kteří 
jsou z pohledu možností dodržovat principy diabetické diety 
postiženi nejvíce.

Činnost podiatrické sestry na zákrokovém 
sálku
L. Řezaninová, L. Wiedermannová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Nápad zřídit zákrokový sálek při podiatrické ambulanci se 
zrodil někdy v roce 2007 a tuto vizi měla profesorka Jirkov-
ská (internistka) společně s primářem chirurgického odděle-
ní MUDr. Sixtou. Motivem této vize bylo neustálé odsouvání 
operačních zákroků u pacientů se syndromem diabetické nohy 
(SDN). Včasnost provedení menšího operačního výkonu u těch-
to pacientů mnohdy odvrátí větší a tím i destruktivnější výkon.
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Nápad zřídit podiatrický sálek byl plně podporován vede-
ním kliniky. Důležité bylo najít vhodnou místnost, zajistit ne-
zbytné vybavení a sestry, které se nezaleknou zcela odlišné 
činnosti.

Běžný operační den podiatrické sestry na zákrokovém 
sálku aneb od úklidu po úklid

Pro nás, sestry pracující na sálku, začíná den celoplošnou 
dezinfekcí stěn a podlahy. Dále omýváme dezinfekcí operační 
lehátko, sedátka, stolek na rouškování a instrumentační stolek. 
Třicet minut před začátkem operačního programu připravuje-
me dezinfekční roztok na nástroje a na podlahy. Od tohoto oka-
mžiku považujeme sálek za aseptický. Před dalším vstupem se 
prochází přes roušku zvlhčenou dezinfekcí a v obuvi, která je 
určená pouze ke vstupu na sálek. Lehátko kryjeme gumovkou 
a čistým prostěradlem, pro pohodlí pacienta připravíme pod 
hlavu polštářek. Následuje příprava přístroje k oscilační pile a 
ke koagulaci (uzemníme a zapojíme do zdroje elektřiny). Dále 
je nutné připravit monitor na měření vitálních funkcí pacien-
ta (sledujeme EKG křivku, krevní tlak, pulz, saturaci O2). Po-
dle počtu operačních výkonů si nachystáme potřebný materi-
ál a nástroje na rouškovací stolek. Poté připravíme pacienta: 
připojíme na monitor, na nohu připevníme destičku na uzem-
nění a rozvážeme končetinu, která se má operovat. Pro lep-
ší orientaci operatéra si připravíme RTG snímek na obrazovku 
monitoru. V tomto okamžiku může vstoupit chirurg a provést 
lokální anestezii námi připraveným anestetikem. Mezitím si 
instrumentářka vydezinfikuje ruce, oblékne sterilní plášť a ru-
kavice a připravuje nástroje na instrumentační stolek. Poté co 
si chirurg vydezinfikuje ruce, obíhající sestra připraví a podá 
sterilní misku s tampóny k dezinfekci operačního pole. Zatím-
co se chirurg s pomocí instrumentářky obléká, obíhající sest-
ra hlídá, aby operační pole zůstalo i nadále sterilní, přidržuje 
končetinu při rouškování a vhodně nastaví světla. V průběhu 
operačního výkonu instrumentářka nejen podává nástroje, ale 
aktivně se zapojuje do asistence. Mezi tím obíhající sestra hlí-
dá vitální funkce pacienta, doplňuje potřebný materiál, nástro-
je a zajišťuje odesílání odebraných vzorků do laboratoře. Mezi 
jednotlivými výkony desinfikujeme podlahu, lehátko a ostat-
ní pomůcky používané opakovaně u každého pacienta (napří-
klad destička k izolaci, manžeta k monitoru, polštářek atd.). Po 
skončení operačního programu následuje jako na začátku dne 
celoplošná dezinfekce všech povrchů, rozšířená o mytí použi-
tých nástrojů. Když sestry definitivně odcházejí ze zákrokové-
ho sálku, vypadá místnost jako by se v ní nic nedělo. Jenom 
unavené sestry ví, jaké to bylo od začátku do konce.

Závěr
Práce na podiatrickém sálku zcela vybočuje z běžné pra-

xe sestry na podiatrii. Základem pro dobře odvedenou práci je 
přátelská atmosféra, v které se i pacient cítí jako součást ope-
račního týmu. Pokud se tuto práci naučíte, nestačí ji jen dobře 
ovládat, ale je potřeba mít ji ráda.

Operační výkony na podiatrickém 
zákrokovém sálku
L. Wiedermannová, L. Řezaninová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Nedílnou součástí léčby syndromu diabetické nohy (SDN) je 
chirurgická intervence. Častou příčinou hospitalizace diabeti-
ků se SDN je chirurgický výkon, na našem pracovišti je chirur-
gická intervence provedena u 40 % pacientů se SDN. Při am-
putačním zákroku je snahou provést co nejméně destruktivní 
výkon a zachovat funkční končetinu. Se vzrůstajícím počtem 
pacientů se SDN narůstá i počet potřebných chirurgických zá-
kroků. Tím je zvýšen tlak nejen na lůžka na Klinice diabetolo-
gie (KD) IKEM, ale i na program operačních sálů.

Pokud na operačních sálech probíhají transplantace, jsou 
všechny ostatní operační výkony odsouvány. Z tohoto důvodu 
se stává, že pacienti často čekají na provedení plánovaného 
výkonu i několik dní. Prodlužuje se tím i délka hospitalizace 
a psychická zátěž pacienta. Řešení tohoto problému přineslo 
zřízení zákrokového sálku při podiatrické ambulanci.

Zákrokový sálek vznikl na začátku roku 2008. V tomto 
roce se většinou prováděly operační výkony u hospitalizova-
ných pacientů, kterým byl výkon na noze posunut z důvodů 
transplantace na sálech. Od roku 2010 se zde výkony prová-
děly pravidelně každé pondělí, nejen u hospitalizovaných, ale 
také u ambulantních pacientů. V roce 2010 zde bylo provede-
no celkem 74 operačních výkonů, z toho 48 hospitalizovaných 
a 26 ambulantních. V roce 2011 zde bylo provedeno celkem 
114 operačních výkonů, z toho 67 hospitalizovaných a 47 am-
bulantních. Ambulantní výkony jsou zajištěny informovaným 
souhlasem a speciálním protokolem (nutnost adekvátního od-
lehčení po výkonu, vysazení antiagregační léčby před výko-
nem apod.).

Operační výkony prováděné na zákrokovém sálku lze jejich 
rozsahem zařadit do kategorie nízkých amputací a jiných zá-
kroků na noze. Patří sem amputace jednotlivých prstů v distál-
ním nebo základním článku, amputace prstu včetně metatarsu 
(MTT), amputace metatarsofalangeálního (MTP) kloubu, ulcere-
ktomie, ale i transmetatarzální (TMT) amputace.

Závěr
Zřízení zákrokového sálku se ukázalo jako velmi přínosné 

hned z několika důvodů. Pokud je operační program na sálech 
odsouván transplantacemi, je pacient odoperován na sálku 
v co nejkratším termínu. Pacient je indikován přímo na zákro-
kový sálek a tím je přizpůsoben a často urychlen nástup k hos-
pitalizaci na KD. Nejvýznamnějším přínosem zřízení zákroko-
vého sálku, jsou operační výkony prováděné ambulantně bez 
následné hospitalizace.

Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu 
nás, druhá polovina lékaře
I. Kuníková, O. Lang
Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, 
Praha

Úplné znění posteru je zařazeno na konci suplementa.
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Rejekce u cizince po kombinované 
transplantaci ledviny a pankreatu
J. Niklová, M. Fajnová, V. Folířová, M. Dubský
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Transplantace je přenos celého orgánu, jeho části nebo ur-

čité tkáně, a to z těla dárce do těla příjemce. Důvodem toho-
to chirurgického zákroku je poškození nebo selhání původní-
ho orgánu. Především u lidí je tento chirurgický zákrok spojen 
se záchranou nebo značným usnadněním života příjemce or-
gánu.

Transplantace pankreatu nahrazuje chybějící produkci in-
zulínu a zajišťuje tak léčbu diabetu. Pankreas bývá nejčastěji 
transplantován současně s ledvinou u nemocných se selháním 
ledvin, pankreas samotný je transplantován pouze u pacientů 
s těžkou hypoglykemií a s poruchou jejího rozpoznávání.

Kazuistika
K naší práci jsme si vybrali muže, narozeného roku 1982, 

s diabetem 1. typu, od roku 1993. Zpočátku léčen na Ukrajině 
inzulínem ve 4 dávkách, bez informací o kompenzaci, neměl 
glukometr, komplikace diabetes mellitus (DM) nevyšetřeny, gly-
kovaný hemoglobin 10 %. Z přidružených komplikací DM byly 
prokázány retinopatie, nefropatie, těžká periferní neuropatie 
a syndrom diabetické nohy (vzniklý nošením nevhodné obuvi).

V diabetologické ambulanci IKEM byl pacient sledován od 
roku 2007. Nejprve byl edukován o akutních i chronických kom-
plikacích DM, dietě, aplikaci inzulínu, byl mu vydán glukometr 
k provádění selfmonitoringu. Dále byl pacient edukován speci-
alizovanou podiatrickou sestrou v podiatrické ambulanci IKEM.

V roce 2008 byl pacient přeložen na naší kliniku se zaléče-
ným hyperglykemickým komatem s ketoacidózou, kdy si paci-
ent i přes vysokou glykemii neaplikoval inzulín. Byla nutná re-
edukace, pacient opět kompenzován a propuštěn.

Roku 2010 bylo zahájeno předtransplantační vyšetře-
ní, které neprokázalo kontraindikace a pacient tedy byl zařa-
zen do čekací listiny na kombinovanou transplantaci ledviny 
a pankreatu.

V březnu roku 2011 se uskutečnila tato kombinovaná 
transplantace, s následným dobrým rozvojem funkce obou ště-
pů. Během hospitalizace postupně došlo k vzestupu glykemií, 
proto byl pacient indikován k biopsii štěpu pankreatu, kterou 
se však nepodařilo uskutečnit pro intraperitoneální uložení 
orgánu. Podle sonografického vyšetření byly oba štěpy dobře 
prokrvené. Pacient byl propuštěn do domácího ošetření s do-
poručením dodržování diabetické diety, pravidelného měření 
glykemií a případnými dopichy inzulínu dle aktuální glykemie.

Pacient přišel již za tři dny po propuštění pro vzestup gly-
kemií až na 23 mmol/l. V tomto období se podařilo uskutečnit 
biopsii transplantované slinivky pod CT kontrolou, kde ale ne-
byly zjištěny známky rejekce. Došlo k úpravě imunosuprese, 
byl nasazen inzulín v malých dávkách, pacient byl edukován, 
kompenzován a propuštěn do ambulantní péče.

Za měsíc přišel pacient pro teploty nejasné etiologie, byla 
mu nasazena antibiotika s následným zlepšením zdravotního 
stavu.

V červenci 2011 byl pacient přijat pro leukopenii, byla mu 
upravena medikace a po zlepšení výsledků byl opět propuštěn 
do domácího ošetření.

V říjnu téhož roku se pacient dostavil pro febrilie, třesav-
ky, zimnice, nechutenství a zástavu diurézy. Z podrobné a cí-
lené anamnézy vyplynulo, že pacient neužíval imunosupresní 
terapii, z důvodu špatného pochopení jejího dávkování. Paci-
ent byl indikován k biopsii štěpu ledviny se závěrem celulární 
rejekce IIA, následně byla zahájena antirejekční terapie s po-
stupnou úpravou funkce ledviny a zlepšení zdravotního stavu 
pacienta. Pacient byl edukován o imunosupresní terapii a pro-
puštěn domů.

Další hospitalizace již v listopadu 2011, opět pro rejekci 
štěpu ledviny při neužívání imunosupresních léků. Provedena 
další biopsie, s potvrzenou rejekcí, byla zahájena antirejekční 
terapie (8 dávek Thymoglobulinu). Pacientovi byla upravena 
dávka perorální imunosuprese dle hladin. Po skončení antire-
jekční terapie pacient vyžadoval okamžité propuštění, byl tedy 
poučen o rizicích tohoto jednání a následně propuštěn.

Nyní pacient pravidelně dochází do ambulance, kde je sle-
dován, funkce štěpu ledviny je dobrá, inzulín užívá v malých 
dávkách.

Zdravotníci i pacient si musí uvědomit, že správná edukace 
je velice důležitá, v některých případech je nutná opakovaná 
edukace se zpětnou vazbou. Důležité je také ověření toho, že 
pacient správně pochopil dávkování léků a léčebný režim jako 
celek. Většina pacientů si myslí, že jsou po transplantaci zcela 
zdraví, ale opak je pravdou. Transplantací nic nekončí.

Frekvence hypoglykemií a jejich recidiva 
v průběhu následných dvou hodin  
u pacientů s diabetes mellitus 1. typu – 
analýza záznamů CGMS
M. Bodská, A. Valentová, R. Krejčíková, E. Šilhová,  
J. Brož
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. Interní 
klinika, FN Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK, Praha

Úvod
Hypoglykemie je jednou z komplikací léčby diabetes melli-

tus 1. typu, které se nevyhne většina pacientů. Frekvence hy-
poglykemií je jedním ze základních faktorů, jež komplexně 
ovlivňuje výsledky terapie diabetes mellitus.

Metodika
Kontinuální monitor Guardian RT byl použit k měření gly-

kemií po dobu 4–6 dnů u pacientů léčených pomocí inzulíno-
vé pumpy. Sledovaným parametrem byla celková frekvence hy-
poglykemií, hypoglykemií nočních a těžkých. Hodnocena byla 
i recidiva hypoglykemie v průběhu 2 hodin.

Výsledky
Šetření bylo provedeno u 15 pacientů s diabetes mellitus 

1. typu léčených CGMS (doba trvání diabetu 12,8±7,4 let), 
z toho u 3 žen (doba trvání diabetu 13,2±8,3 let) a 12 mužů 
(doba trvání diabetu 10,1±5,8 let). Průměrná doba měření na 
jednoho pacienta byla 5 dní a 3 hodiny. Průměrná frekven-
ce hypoglykemií byla 3,1±1,2/pacienta, nočních hypoglyke-
mií 0,20±0,45/pacienta (3 v celé skupině), u žádného pacien-
ta nedošlo během měření k těžké hypoglykemii. V 6 případech  

Abstrakta
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došlo k recidivě hypoglykemie v průběhu následujících dvou 
hodin.

Závěr
S hypoglykemií se v průběhu měřeného období setkal té-

měř každý z vyšetřovaných pacientů. Edukace o hypoglykemii, 
příčinách jejího vzniku a způsobu léčby by měla být pravidel-
nou součástí návštěv v diabetologické ambulanci.

Vliv intervalu mezi odběrem  
a zpracováním vzorku žilní krve  
na hodnotu lačné glykemie
E. Tudosa, R. Soukupová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Dle společného doporučení České společnosti klinické bio-

chemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP při 
vyšetření lačné glykemie z diagnostických důvodů je nutné 
odebraný vzorek krve transportovat ihned do laboratoře, kde 
do 60 minut od odběru musí být provedeno jeho zpracování.

Cíl
V prospektivní studii bylo cílem v klinické praxi ověřit, jak 

významě, z diagnostického hlediska, ovlivňuje doba od odbě-
ru žilní krve do jejího zpracování hodnotu glykemie nalačno.

Metodika
Praktická část studie byla provedena od roku 2009 do roku 

2010. U pacientů byla odebrána krev pro stanovení lačné gly-
kemie současně do dvou odběrových zkumavek. 1. vzorek byl 
transportován do laboratoře ihned (1. glykemie); 2. za déle než 
1 hodinu (2–3 hodiny od odběru). Do této studie bylo zahrnuto 
100 po sobě jdoucích pacientů. Z tohoto počtu jsme získali va-
lidní data u 69 pacientů, s průměrným věkem 38 let (18–72 let). 
Z tohoto počtu bylo celkem 10 mužů a 59 žen.

Výsledek
U 83 % měření se hodnota opožděně stanovené lačné gly-

kemie snížila průměrně o 0,34±0,14 mmol/l.
Pouze u 13 % se lačná glykemie zvýšila průměrně o 

0,45±0,24 mmol/l. U 4 % pacientů se glykemie nezměnila. Z 
diagnostického hlediska použití hodnoty opožděně změřené 
glykemie by vedlo k jinému diagnostickému závěru u 14,5 % 
pacientů (10/69).

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že čas navržený Českou společ-

ností klinické biochemie má své opodstatnění a odebraný vzo-
rek biologického materiálu je nutné dopravit do laboratoře za 
dobu jimi určenou.

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku  
a využití při indikaci výše amputace  
u syndromu diabetické nohy
P. Vašíčková, M. Kučerová, A. Jirkovská
Podiatrie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Měření transkutánního kyslíku je neinvazivní vyšetřovací 
metodou ischemie, stanovuje tenzi kyslíku perkutánně. V naší 
podiatrické ambulanci v léčbě diabetické nohy využíváme mě-
ření transkutánní tenze kyslíku k diagnostice ischemie na dol-
ních končetinách. Takto se vyšetřují pacienti před transplan-
tací, s nízkými nebo naopak neměřitelnými dopplerovskými 
indexy, s klaudikacemi a s dlouhodobě nehojícími se defekty. 
Měření se také provádí ke kontrole u pacientů před a po cévní 
intervenci jako je bypass, PTA a kmenové buňky.

Jednou z hlavních indikací je určení racionální úrovně am-
putace, která by měla být co nejdistálnější, aby byla zachová-
na funkční končetina. Je velmi důležité provádět toto vyšetření 
spolehlivě a vyloučit možné technické chyby – proto vyšetře-
ní měří pouze lékař s vyškolenou podiatrickou sestrou. Mís-
to i výšku měření určuje i momentální lokální nález. Elektro-
da nesmí být umístěna v místě zánětu nebo otoku. Měření je 
také ovlivněno kvalitou kůže a podkoží. Výběr místa je důle-
žitý. Díky většímu počtu elektrod můžeme měřit několik míst 
zároveň, přičemž by první měla být referenční (na hrudníku).

Fyziologická hodnota tohoto vyšetření je mezi 
40 a 80 mmHg. Pokud se rozhoduje o amputaci jednoho či více 
prstů, z důvodu osteomyelitidy nebo gangrény, elektroda by 
měla být umístěna nejblíže k prstu mimo otok a zarudnutí. 
Dostačující hodnota ke zhojení operační rány je nad 35 mmHg. 
Uprostřed dorza lze vyšetřovat tenzi kyslíku před transmeta-
tarzální amputací. V tomto místě se za dobrou hodnotu pova-
žuje nad 40 mmHg. Při rozhodování o vyšší amputaci (bércové) 
by měl být pacient změřen pod kolenem asi 5 cm na laterál-
ní straně lýtka, tato hodnota by měla být nad 45 mmHg. Před 
amputací ve stehně je pacient vyšetřován 5 až 10 cm nad kole-
nem. Vždy, pokud je hodnota transkutánního kyslíku nižší, při-
stupuje se nejdříve k možné cévní intervenci, jinak by hojení 
po amputaci bylo rizikové.

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku je dobrou a důležitou 
metodou před chirurgickým výkonem, využívanou v léčbě dia-
betické nohy. Díky správnému měření rozsah výkonu může být 
malý a hojení operační rány výrazně rychlejší.

Podoba prezentace – vč. obrázků – je umístěna na kon-
ci suplementa.

Preference typu kanyly k inzulínové 
pumpě
M. Jandová, I. Kobrová
Diabetologické centrum, FN Plzeň

Úvod
Diabetická ketoacidóza (DKA) je život ohrožující komplika-

ce základního onemocnění. Uvádí se výskyt 4–8 epizod DKA / 
1 000 nemocných s diabetes mellitus 1. typu. Technický pro-
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blém s kanylou inzulínové pumpy byl u pacientů našeho cent-
ra v období 2008–2010 příčinou 22 % DKA.

Cíl
Cílem naší práce bylo zjistit, jak a které typy kanyl nemoc-

ní využívají.

Metodika
Firmy nabízí různé druhy kanyl (3 typy na ukázku) a moti-

vují k výběru jednoho typu. Sami pacienta zacvičí na vybraný 
typ, kterým ho vybaví domů. Ambulantní kontrola může poz-
ději odhalit technické chyby, např. chybné místo vpichu, záně-
ty kůže a podkoží apod. Sestra nabídne možnost změny typu 
kanyly s ohledem na tělesný stav nemocného, pracovní a mi-
mopracovní aktivity nebo z ekonomických důvodů. Při ambu-
lantních kontrolách musíme zaměřit pozornost na vzhled mís-
ta vpichu, individuální výběr typu kanyly, počet odebraných 
kanyl za rok a reedukaci zavedení kanyly.

Výsledky
Obrázek a tabulka: Kanyly používané v Diabetologickém 

centru FN Plzeň

kolmé teflonové 
kanyly

šikmé teflonové 
kanyly kovové kanyly

Medtronic Quick set, Soft set Silhouette set Easy set

Roche Flex link set Tender link set Rapid D link set

A.IMPORT.CZ Inset set Comfort set Contact set

kovové kanyly
14 %

šikmé kanyly
39 %

kolmé kanyly
47 %

Závěr
Vhodně zvolený typ kanyly může přispět k zlepšení efektu 

léčby inzulínovou pumpou.

Subjektivní vnímání kvality života  
u pacientů s diagnózou diabetes mellitus  
2. typu – pilotní studie
T. Brychta1,4, M. Sigmund1, J. Kvintová2, S. Brychtová3,  
J. Ševčíková4

1Centrum pro léčbu diabetu a obezity, NZZ Agentura Science Pro, 
s.r.o., Olomouc 
2Katedra psychologie a patopsychologie, PdF, UP, Olomouc 
3Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 
4Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc

Souhrn
Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala kvalitu 

života jako způsob, jakým vnímá jedinec své postavení v živo-
tě v kontextu kultury, ve které žije a ve vztahu ke svým cílům, 
očekáváním, životnímu stylu a zájmům. Jedním z nejdůležitěj-
ších faktorů kvality života je zdraví. Nelze jej však definovat 
pouze z pohledu biomedicínského. Je důležité přistupovat ke 
zdraví holistickým pohledem. Engelův model vycházející z bi-
opsychosociálního paradigmatu vystihuje základní definici 
zdraví jako stavu úplné tělesné, duševní a společenské pohody. 
V tomto kontextu již nejde jen o přítomnost či nepřítomnost 
choroby či poruchy, ale o celkový stav, který jedinec aktuálně 
prožívá. V odborném písemnictví je takový stav definován jako 
„well-being“. Primární založení tohoto pojmu je spíše psycho-
logické, avšak zasahuje do řady dalších společenskovědních i 
přírodovědných oborů. Jednu z dimenzí konstruktu well-being 
představuje životní spokojenost. Pojem životní spokojenosti 
má obecný základ ve filozofických koncepcích bytí člověka a 
v neposlední řadě také v psychologicko-antropologických ob-
razech lidí. Zkoumání faktorů, které spoluvytvářejí spokoje-
nost se životem, nemá v psychologii dlouholetou tradici. Nee-
xistuje jediný činitel, který by byl samostatně zodpovědný za 
celkovou úroveň životní spokojenosti. Jako důležitá se jeví ak-
tuální úroveň objektivního zdravotního stavu. Dosavadní stu-
die prokázaly úzkou souvislost mezi životní spokojeností a 
subjektivními tělesnými obtížemi. Významné je zjištění, že ne-
spokojení lidé častěji vyhledávají lékaře a častěji vyhledáva-
jí odbornou psychoterapeutickou pomoc. Neméně důležité se 
dále jeví pak vliv stresu a strategie jeho zvládání, úroveň se-
behodnocení, osobnostní determinanty, pohlaví, věk, vzdělání, 
socioekonomický status, vliv víry apod.

Předložená práce představuje pilotní studii subjektivního 
vnímání aktuální úrovně kvality života (životní spokojenosti) 
u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu). 
Pro posouzení sledovaných proměnných byl použit standardi-
zovaný psychologický nástroj – Dotazník životní spokojenos-
ti (DŽS). Pacienti s výše uvedenou diagnózou (celkem n = 107, 
muži n = 46, ženy n = 61), kteří jsou sledováni v naší diabe-
tologické poradně, byli požádáni o spolupráci s administrací 
DŽS. Průměrný věk činil 61,02±8,26 let. Vlastní administra-
ce probíhala za pomoci vyškoleného personálu a vyhodnocení 
provedl psycholog, který s pacienty současně pracuje v rámci 
komplexní terapie léčby diabetu.

Základní zjištění předložené pilotní studie jsou, že subjek-
tivní míra celkové životní spokojenosti u pacientů s DM 2. typu 
je významně nižší, než jsou hodnoty normativní. Nebyly zjiš-
těny rozdíly v úrovni celkové životní spokojenosti u pacientů 
s DM 2. typu mezi souborem mužů a souborem žen. Pacienti 
s DM 2. typu mající stálého partnera dosahují významně vyš-
ších hodnot úrovně celkové životní spokojenosti než pacienti 
bez partnera. Pacienti s DM 2. typu, kteří nepracují nebo jsou 
v důchodu, vykazují vyšší úroveň celkové životní spokojenosti, 
než pacienti pracující. Pacienti s DM 2. typu s nejnižším vzdě-
láním vykazují nejvyšší úroveň celkové životní spokojenosti, 
naopak nejnižší hodnoty dosahují pacienti s vysokoškolským 
vzděláním.
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Konverzační mapy – efekt edukace
J. Mašková, V. Havlová, A. Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Cíl práce
Při edukačních kurzech pro diabetiky pravidelně využívá-

me též konverzační mapy. Naším cílem bylo zjistit, jaké byly 
nejdůležitější poznatky pacientů z této formy edukace během 
pětidenního komplexního edukačního kurzu. Do souboru bylo 
zařazeno 70 diabetiků z celé republiky, léčených inzulínem (vě-
kové rozmezí 20–65 let), všichni již byli dříve edukováni jinou 
formou. Do edukačního kurzu byli odesláni svým diabetolo-
gem pro dekompenzaci diabetu a pro reedukaci.

Metody
Naše šetření jsme prováděly pomocí karty „Moje cíle“ (do-

tazníková forma), která bývá posledním bodem každé jednot-
livé lekce.

Pacientům bylo položeno 5 otázek: 1) Jaké tři nejdůležitější 
poznatky jste se naučili? 2) Co chcete dělat jinak, abyste lépe 
zvládli DM? 3) Jak tyto změny provedete? 4) Kdy s těmito změ-
nami začnete, do kdy chcete dosáhnout svého cíle? 5) Kdo Vám 
s těmito změnami pomůže?

Výsledky
Informace, které jsme se dověděly, jsou pro nás zajisté pří-

nosné, leč zároveň i velmi překvapující. Ačkoliv strava je zákla-
dem léčby diabetu, pouze 9 % účastníků chce v budoucnu zlep-

šit své stravování. Pouhých 15 % pacientů plánuje v budoucnu 
provádět úpravu glykemií a 1,5 % pacientů nosit při sobě glu-
kometr. Ihned chce s těmito změnami začít 25 % pacientů.

Závěr
Přes opakované edukace jen malé procento pacientů zná 

parametry dobré kompenzace diabetu, provádí měření glyke-
mií s následnými úpravami režimu, neznají, v čem jsou obsa-
ženy sacharidy. Po absolvování kurzu a nabytí nových znalostí 
a po účinné motivaci pacienti obratem vědí, jaké kroky začnou 
podnikat (častější měření, dodržovat stanovenou gramáž sa-
charidů atd.). Stále však se jim nedaří pochopit, že reálné cíle 
mohou dosáhnout až s delším časovým odstupem, nelze vše 
zvládnout do l měsíce či do nadcházející návštěvy svého dia-
betologa.

Přínos jógy v prevenci a léčbě diabetes 
mellitus 2. typu
V. Čajka1, T. Brychta2

1Praktický lékař pro dospělé, Nový Malín 
2Centrum pro léčbu diabetu a obezity, Olomouc

Cíl
Doložit pozitivní účinek cvičení jógy na kompenzaci a ri-

zikové faktory onemocnění diabetes mellitus 2. typu a před-

Daniela Hozdová
Obdélník
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stavit připravovaný projekt: Jóga v denním životě pro diabe-
tes.

Soubor a metodika
Doložení pozitivního efektu cvičení jógy na průběh one-

mocnění diabetes mellitus 2. typu meta-analýzou Innese et al. 
– Vliv cvičení jógy na rizikové faktory u dospělých s diabetes 2. 
typu, obsahující zhodnocení všech světových dostupných pra-
cí z let 1976–2006.

Výsledky
Meta-analýza dokládá snížení glykemie na lačno o 6,1–34,4 

%, postprandiální glykemie o 23,9–32,8 %, HbA1c o 10,5–27,3 
%, celkového cholesterolu o 5,7–25,2 %, LDL-cholesterolu o 
5,1–25,2 %, VLDL-cholesterolu o 4,2–17,7 %, triacylglycerolu o 
8,0–23,7 %, zvýšení HDL-cholesterolu o 4,2–33,3 %, snížení sy-
stolického TK o 3,9–13,9 %, diastolického TK o 5,8–15,8 %, sní-
žení tělesné hmotnosti o 3,5–8,2 %.

Projekt Jóga v denním životě pro diabetes
Pro české a slovenské pacienty-diabetiky v letošním roce 

připravujeme studii Jóga v denním životě pro diabetes. Sledova-
ní pacienti budou cvičit podle jednotného systému Jóga v den-
ním životě v 45 českých a 10 slovenských městech. Projekt 
bude zahájen v září 2012. Bude trvat 1 rok. Bude pokračovat 
ve follow up studii.

Závěr
Cvičení jógy zlepšuje kompenzaci a sledované rizikové pa-

rametry diabetu 2. typu u dospělých. Připravovaný projekt Jóga 
v denním životě pro diabetes, může pomoci dokázat, v středo-
evropských podmínkách, pozitivní vliv tohoto typu pohybové 
aktivity u pacientů s diabetem 2. typu.

Jóga a její vliv na stravování pacienta 
s diabetes mellitus
J. Kreuzbergová
Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň

Úvod
Jóga v původním konkrétním významu znamená jho, nej-

bližší český překlad spojení, znamená obnovení spojení indi-
viduálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman). 
Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má 
mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou připoutat, 
spojit, sjednotit nebo ovládnout. Nejstarší zmínky o józe pochá-
zejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických prakti-
kách světců.

Mluvíme-li tedy o vlivu duchovním, měla by mít i v diabe-
tické dietě (dieta z řeckého diaita, Δίαιτα – strava neboli říze-
ný příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení specifického 
cíle) veskrze pozitivní vliv.

V moderním pojetí tohoto významu je však často termín 
Joga nesprávně vnímán pouze jako soustava cviků pozitivně 
působící na náš organismus. Pak by nemusela mít na způsob 
stravování diabetika vliv žádný.

Metodika
Ve svém sdělení uvádím stručný přehled známých alterna-

tivních stravovacích postupů, jejich vlivů na lidský organismus 
v kontextu se vznikem a léčbou diabetes mellitus 2. typu, včet-
ně breatheriánství.

Závěr a výsledky
Je nepopiratelné a výzkumy klasické medicíny prokázané, 

že způsob stravování má vliv nejen na rozvoj nemocí, ale i 
na způsob myšlení a fungování mozku. Řadíme-li tedy diabe-
tes mellitus 2. typu mezi civilizační nemoci, je na svobodném 
rozhodnutí jedince, jaký způsob stravování zvolí. Je pak pro-
fesionální ctí nutričního terapeuta nebo diabetologické sestry 
umožnit mu dosáhnout na informace, jaký bude mít jeho roz-
hodnutí na jeho organismus vliv.

Pacient dlouhodobě odmítající léčbu 
inzulínem – kazuistika
R. Říhánková, Z. Stará
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod
I přes stále se zdokonalující technologie znamená zaháje-

ní léčby inzulínem pro většinu diabetiků velký životní zlom, se 
kterým se jen těžce vyrovnávají.

Souhrn
74letý vzdělaný muž, diabetik 2. typu léčený PAD, ve sta-

diu počínajících pozdních komplikací je 10 let v péči Diabe-
tologického centra FN Plzeň. V průběhu let docházelo k po-
stupnému zhoršování kompenzace. Při opakovaných úpravách 
léčby, reedukacích životosprávy a režimu došlo jen k přechod-
nému zlepšení. Pacient se 4 roky bránil zavedení léčby inzulí-
nem. Přetrvávaly zaběhlé návyky a strach z hypoglykemie. Na 
léčbu inzulínem přistoupil až v době selhání PAD a počínající-
ho selhání ledvin. Dodnes léčbu inzulínem nepřijal.

Závěr
Spolupráce pacienta a pomoc psychologa může hrát vý-

znamnou roli v léčbě diabetu.

Komunikace mezi sestrou a pacientem 
s diabetes mellitus 
Co hraje roli, čeho si všímat?
J. Komorousová
Psychiatrická ambulance, Plzeň a Diabetologické centrum,  
I. interní klinika, FN Plzeň

O komunikaci mezi sestrou a pacientem již bylo napsáno a 
řečeno mnohé. Obě strany – sestry i pacienti – si ale nadále přejí 
její zlepšení. Sestra je často prvním člověkem, se kterým se paci-
ent při příchodu do ambulance nebo na oddělení setká, mnohdy 
s ní stráví daleko více času než s lékařem. Mezi sestrou a paci-
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entem je specifický vztah, který se většinou liší od jeho vzta-
hu s lékařem; často bývá bližší, méně formální. Proto je důleži-
té, aby se právě sestry snažily o co nejefektivnější komunikaci.

Nesporný význam v komunikaci mezi diabetologickou ses-
trou a pacientem má právě samotný obor diabetologie, který 
pečuje o chronické pacienty a je oborem týmovým. Dále hraje 
roli samo onemocnění diabetem, které je závažné a celoživot-
ní a do života pacienta přináší velké a specifické změny, jako je 
nutné dodržování režimu, diety, selfmonitoringu a léčebných 
doporučení. K tomu patří i ovlivnění psychiky nemocí a nemo-
ci psychikou pacienta, který se se situací vyrovnává, případně 
může mít i psychické problémy nebo trpět některou psychic-
kou poruchou, což je u diabetiků častější než v běžné populaci.

Dalším významnou skutečností přítomnou v komunikaci 
mezi sestrou a pacientem jsou faktory, které si často neuvědo-
muje ani jedna ani druhá strana; mezi ně patří samotná role 
sestry a pacienta a práva a povinnosti, které s sebou tyto role 
přinášejí, dále pak potřeby a očekávání, se kterými oba vstu-
pují do interakce. V neposlední řadě se na způsobu komunika-
ce podílejí povahy a životní postoje obou zúčastněných a jejich 
aktuální životní situace, nálada, problémy.

Na průběh komunikace mezi sestrou a pacientem má vliv i 
vztah jich obou k lékaři a případně dalším členům týmu, který 
o pacienta pečuje. Např. pokud mezi sestrou a lékařem vzniká 
napětí, přenáší se i do jejího jednání s pacientem.

Z analýzy faktorů, které působí při interakci mezi sestrou 
a pacientem, vyplývá, čeho je užitečné si všímat. V první řadě 
toho, že na situaci, ve které se oba společně nacházejí, mohou 
mít zcela odlišný pohled a z ní celé odlišný dojem. Pacient je 
nemocný, je třeba ho respektovat s jeho nemocí a potížemi. 
Je důležité mít na paměti, že sděluje intimní informace. Je ne-
zbytné mluvit jasně a trpělivě, dávkovat informace, ověřovat 
vzájemné porozumění, vybízet k otázkám.

Sestry si nejčastěji stěžují na nedodržování základních pra-
videl a dohod ze strany pacientů. Konkrétně se to týká termí-
nů a dochvilnosti a přinášení věcí nutných ke kontrole. Za nej-
vážnější problém považují sestry nadřazené a slovně agresivní 
jednání ze strany pacientů.

Naproti tomu si pacienti nejčastěji stěžují na nedostatek 
času, který jim sestry mohou věnovat. Za nejzávažnější pro-
blém považují ovlivnění sestry její případnou špatnou nála-
dou, která pak značně snižuje její empatii.

Závěrem je uvedeno několik praktických doporučení. Je tře-
ba naslouchat pacientům, věřit jim, že mají s určitou záležitos-
tí problém, motivovat je k řešení, ale zodpovědnost nechávat 
na nich. Je důležité nastavovat jasné hranice, aby pacient vě-
děl, co pro něj může sestra udělat, co již přesahuje její kom-
petenci. V každém případě je nutné jednat s pacienty s res-
pektem a úctou. Je přínosné řešit své problémy, aby zbytečně 
nezasahovaly do komunikace s pacienty.

Pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky a pacienty 
obecně je důležité najít si čas v týmu na to, aby se místo stěžo-
vání si na problémy v komunikaci hledala konstruktivní řešení 
konkrétních problémů.

Některé příčiny dekompenzace diabetu  
z pohledu edukační sestry
V. Havlová, J. Mašková, A. Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

V léčbě diabetu jsou používány moderní technické pomůc-
ky, lépe účinné léky a přesto u mnohých pacientů nejsou vý-
sledky léčby příznivé a stoupá počet diabetiků s těžkými kom-
plikacemi, například diabetickou nefropatií. Cílem našeho 
sdělení je zamyšlení a upozornění na některé opomíjené příči-
ny dekompenzace diabetu ze zkušeností diabetologické sestry.

Vliv na léčbu DM může mít nejen nedostatek informací 
nebo nesprávně podané informace, nesprávný selfmonitoring, 
ale i nedostatek finančních prostředků pacienta nebo manipu-
lace s léky. Jiným příkladem je nedodržování výživových dopo-
ručení, typicky spojené s nedostatkem financí. Pacienti kupují 
levné, mnohdy nekvalitní potraviny s krátkou záruční lhůtou. 
Setkáváme se s vynecháním léků, nebo menším dávkováním 
léků především z důvodu nedostatku financí. Někteří pacienti 
neaplikují inzulín z ostychu před ostatními nebo z důvodu bo-
lestivosti aplikace. Menší dávky inzulínu si někdy aplikují pa-
cienti ze strachu z hypoglykémie a větší množství inzulínu si 
aplikují úmyslně, z důvodu soucitu a potřeby větší péče.

Velkým úskalím je pravidelná samostatná kontrola glyke-
mií, kdy velkou roli hraje nejen ochota pacientů měřit glyke-
mie, ale i správné zacházení s glukometry a správná reakce na 
výši naměřené hodnoty. Chybné řešení akutních komplikací, ať 
už jde o strach z hypoglykemie nebo hyperglykemie, nebo je-
jich úmyslné vyvolání. Moderní kompenzační pomůcky mohou 
usnadňovat život s diabetem, záleží však na způsobu používá-
ní, zacházení a péči o ně, protože chybné zacházení s nefunkč-
ními výrobky se může odrazit na kompenzaci diabetu.

Doporučení pacientů s diabetes mellitus 
1. typu „jak žít s cukrovkou“
T. Hrachovinová1,2, V. Havlová2, D. Kövešlygetyová2

1Katedra psychologie, FF UK, Praha 
2Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Rekondičního pobytu se v období 11.–15. října 2011 zúčast-

nilo 29 osob s diabetes mellitus (DM) 1. typu. Průměrný věk 
souboru byl 39±11,5 let (věkové rozpětí 23 až 71 let), z toho 
bylo 13 mužů a 16 žen (průměrný věk u žen byl 40 let, u mužů 
39 let). S výjimkou jedné pacientky po úspěšné kombinované 
transplantaci ledviny a slinivky před 4 lety, která je bez inzulí-
nu, byli všichni účastníci léčeni intenzifikovaným inzulínovým 
režimem, z toho 17 pacientů mělo inzulínovou pumpu. Prů-
měrná metabolická kompenzace nemoci (HbA1c) byla 7,07±1,3 
% (v rozmezí 4,1 % až 10,0 %). Trvání diabetu bylo v průměru 
15,6±9,4 let (od 2 měsíců do 31 let).
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Program rekondice
Edukační – rekondiční pobyty mimo zdravotnická zařízení 

jsou směrovány na selfmonitoring glykemií, edukaci a reedu-
kaci znalostí o diabetu, změnu stravovacích zvyklostí, fyzickou 
aktivitu, řešení modelových situací, nové technologie, vzájem-
nou podporu a motivaci od ostatních pacientů s DM. Součástí 
programu byla psychologická část rozdělená do několika blo-
ků, zahrnující dopolední přednášku o komunikaci a o asertivitě 
a večerní setkání zaměřená na seznámení účastníků (neformál-
ní představení, práce ve skupinách – společná kresba a zamyš-
lení nad životem s cukrovkou).

Výsledky
Prezentované výsledky se týkají skupinové práce na téma 

„Do života aneb život po rekondici“. Po náhodném rozdělení do 
čtyř skupin měli účastníci za úkol sestavit zásady či doporuče-
ní do života s podtitulem „Desatero pro lepší život s cukrovkou“. 
Výsledkem bylo 40 výroků, které jsme podrobili kategoriální-

mu třídění. Vytvořili jsme pět kategorií: doporučení pro du-
ševní hygienu (21 výroků); edukační doporučení (jídlo, pohyb, 
vzdělávání, informace) (11); netajení diabetu před okolím (4); 
vztah k lékaři (2); sex (1). Nejobsáhleji byla zastoupena kate-
gorie týkající se duševní hygieny, pozitivního či aktivního pří-
stupu k nemoci: „Neboj se! Přemýšlej! Bojuj – nevzdávej to. Žij 
s cukrovkou, ne pro ni. Jsi lidská bytost!“, atd. Nezařazen zů-
stal výrok „Cukrovka není konec, ale začátek dlouhého konce“. 
Mezi skupinami byly nalezeny značné rozdíly týkající se důra-
zu na jednotlivé oblasti i formulace (bojovná hesla, humorná 
nadsázka atd.).

Závěr
Prezentovaná technika usnadnila aktivní zapojení všech 

účastníků a následnou skupinovou diskusi a umožnila přistou-
pit k tématu, které je pro všechny aktuální a zároveň nesnad-
né, jiným, méně tradičním způsobem.

Na akci se můžete přihlásit na tel.: 774 000 840  
nebo na jakub.masata@promediamotion.cz  ●  www.promediamotion.cz

7. ročník odborné školicí akce v zahraničí v ČJ:

„Rehabilitační ošetřovatelství. Wellness jogou proti stresu a napětí“
    

● exkurze do nemocnice v ZADARU  ● relaxační cvičení u moře

 
ZATON HOLIDAY RESORT ***, autobusem z Prahy a Brna

2.–9. 6. 2012
Odborný garant: Bc. Světlana Buková, fyzioterapeut        

+12 kreditů ČAS a POUZP

ZATON HOLIDAY RESORT je oblíbené a velmi dobře vybavené prázdninové středisko, které hostům nabízí bohaté zázemí pro sport a zábavu 
(animační a kulturní programy, komplex venkovních bazénů, market, několik restaurací a barů…) Nachází se 1,5 km od letoviska Nin a asi 16 km 

od historického města Zadar v krásné zeleni přímo u pláže. Pláž: krásná, písečná, částečné oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, ideální pro děti. 
Ubytování: 2, 3 a 4-lůžkové apartmány: TV, kuchyňka, sociální zařízení (sprcha, WC) a terasa nebo balkon. 

Poplatek pro účastníka školicí akce: 3.390 Kč. Cena zahrnuje 3-denní školení v ČJ, pronájem sálu, učební texty, exkurzi do nemocnice v Zadaru, kredity 
ČAS, POUZP. Poplatek pro rodinného příslušníka bez účasti na školicí akci: 1.490 Kč. 

Cena za týdenní pobyt/os. 5.980 Kč ve 4-lůžkovém apartmánu, 6.380 Kč ve 3-lůžkovém apartmánu, 6.680 Kč ve 2-lůžkovém apartmánu. 
(Cena vždy zahrnuje týdenní pobyt (7 nocí) v 3-hvězdičkovém apartmánu dle počtu lůžek, dopravu tam i zpět, pobytové taxy a veškeré další poplatky). 

Možnost přikoupení: polopenze – 2.990 Kč dospělý, dítě 0–11 let zdarma! 
Dětská přistýlka – 1000 Kč. Cestovní pojištění – 300 Kč (kompletní cest. pojištění)

10 let

chorvatsko2.indd   1 2/21/12   11:54:10 PM

Daniela Hozdová
Obdélník
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Pregraduální a postgraduální vzdělávání 
všeobecných sester v diabetologii
Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2,3

1Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií, Fakulta hu-
manitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
2Ústav fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olo-
mouci 
3II. Interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod
Vzdělávání všeobecných sester v oboru diabetologie by 

mělo být nedílnou součástí profesní přípravy na všech úrov-
ních vzdělávání (počínaje vzděláváním pregraduálním až po 
vzdělávání postgraduální). Požadavek efektivní přípravy na 
péči o osoby s diabetem vyplývá z běžné náplně práce, kte-
rá je vymezena legislativou (viz Zákon č. 105/2011 Sb. a Vy-
hláška č. 55/2011 Sb.). V rámci specializačního vzdělávání ne-
lékařů dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo ve Věstníku 
(částka 8, 2011) nový vzdělávací program pod názvem „Ošet-
řovatelská péče v interních oborech“, který vychází z Naříze-
ní vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a 
označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializo-
vanou způsobilostí. Pro všeobecné sestry bylo také akreditová-
no několik certifikovaných kurzů, zabývajících se problemati-
kou diabetu atd.

Cílem příspěvku je předložit současné poznatky o pregra-
duálním a postgraduálním studiu všeobecných sester v oblas-
ti diabetologie.

Metody
Kritické studium dostupné zdrojové literatury, provedení 

rešerší, analýza a interpretace zdrojové literatury, včetně legis-
lativy a studijních plánů vybraných univerzit. Rešerše provede-
na za období 2001–2011.

Výsledky
Sestry jsou ve všech zemích v poskytování zdravotnických 

služeb klíčovými osobami. Není tomu jinak ani při poskytová-
ní péče osobám s diabetem (Rybka 2006). Jaké jsou vědomosti 
všeobecných sester a jaká je úroveň poskytované péče osobám 
s diabetem např. v nemocnici, o tom bylo provedeno několik 

průzkumných šetření, která bohužel nedopadla zrovna nejlé-
pe… (viz výsledky bakalářských, diplomových a dizertačních 
ošetřovatelských prací). Není se však čemu divit, v rámci pre-
graduálního studia je diabetologie zařazena v sylabech studij-
ního programu Všeobecná sestra pouze na dvou univerzitách, 
a to na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olo-
mouci (dále FZV UP v Olomouci) a na Fakultě humanitních stu-
dií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále FHS UTB ve Zlíně), 
jako samostatný studijní předmět, a to v rámci tzv. předmětů 
typu B – povinně volitelných. Na FZV UP v Olomouci pod ná-
zvem „Diabetologie“, na FHS UTB ve Zlíně pod názvem „Eduka-
ce diabetiků“. Na ostatních fakultách, kde jsou realizovány ba-
kalářské studijní obory Všeobecná sestra jak v prezenční, tak 
i v kombinované formě, je diabetes mellitus zařazen ve výuce 
pouze okrajově a to v rámci jiných předmětů (zejména „Inter-
ny“, „Pediatrie“ atd.). Co se týká postgraduálního studia všeo-
becných sester v diabetologii v ČR, existuje několik možností 
studia (viz vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kredit-
ní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického po-
volání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravot-
nických pracovníků; 29. 8. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 
321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č 423/2004 Sb.; nove-
lizace viz vyhláška č. 4/2010 Sb.). Všeobecné sestry mají mož-
nost navštěvovat akreditované certifikované kurzy MZ ČR, ab-
solvovat specializační vzdělávání (viz ještě platné akreditace 
specializačních vzdělávacích programů dle Nařízení vlády č. 
463/2004 Sb. a nově akreditované specializační vzdělávací pro-
gramy dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.), kurzy pod vedením fi-
rem distribuujících zdravotnické prostředky, ústavní semináře, 
e-learningové vzdělávání aj. Kompetence z těchto postgradu-
álních akcí však zatím nejsou jednoznačně definovány a schvá-
leny.

Závěr
Cílem bylo vyhledat relevantní informace o pregraduálním 

a postgraduálním studiu všeobecných sester v diabetologii v 
ČR a také analyzovat a interpretovat legislativu k dané proble-
matice. Podrobnější informace o jednotlivých vzdělávacích ak-
cích (pregraduálních disciplínách diabetologie, certifikovaných 
kurzech, specializačním vzdělávání a dalších zajímavých ak-
cích v oboru diabetologie, budou podrobně představeny v sa-
motné prezentaci.
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Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu 
nás, druhá polovina lékaře (staroegyptské přísloví)

I. Kuníková, O. Lang
Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, 
Praha

Úvod
Výskyt obezity v posledních desetiletích na celém světě 

stoupá. S tím souvisí i narůstající počet osob trpících choroba-
mi, při jejichž vzniku obezita, především její abdominální for-
ma, hraje důležitou roli. Jedná se v první řadě o nemoci řazené 
pod pojem metabolický syndrom – inzulinorezistence, diabe-
tes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, ischemická choroba 
srdeční, iktus a dyslipidemie. Tato situace se nesporně podílí 
na stoupající potřebě zdravotní péče, což má za následek zvy-
šující se náklady na zdravotnictví.

Podle výzkumů agentury STEM/MARK se počet obézních lidí 
v České republice zvýšil z 15 % v roce 2000/2001 na 17 % v roce 2005 
a v roce 2008 vzrostl až na 22 %. Počet lidí s normální hmotností na-
opak klesl z 52 % v roce 2000/2001 na 46 % v roce 2005 respektive na 
42 % v roce 2008.

Podle údajů zveřejněných Ústavem zdravotnických informací 
a statistiky ČR z let 1990 a 2009 (nebo v roce nejblíže dostupném) do-
šlo k vzestupu počtu obézních lidí: v České republice z 11 % na 17 %, 
v USA z 23 % na 34 %, v Rakousku z 9 % na 12 %, ve Velké Británii 
z 14 % na 23 % nebo v Austrálii z 11 % na 25 %.

Podle výzkumů agentury STEM/MARK z roku 2005 trpělo hyper-
tenzí 50 % obézních osob, ale jen 9 % osob s normální hmotností, 
v roce 2009 mělo hypertenzi 48 % obézních a 7 % osob s normální 
hmotností. Diabetes se v roce 2005 vyskytoval u 14 % obézních osob 
a 2 % osob s normální hmotností, v roce 2009 byl prokázán u 20 % 
obézních a 3 % osob s normální hmotností.

Cíl
Posoudit vliv obezity na některé okolnosti a výsledné para-

metry, které souvisejí se zátěžovou perfuzní scintigrafií myokar-
du a vypovídají o zdravotním stavu pacientů v našem souboru.

Metodika
Do souboru jsme zařadili všechny pacienty, u nichž byla 

na našem pracovišti vyšetřena perfuze myokardu v letech  
1999–2010. Jde o nemocné odeslané k nám na vyšetření s po-
dezřením nebo s již prokázanou ischemickou chorobou srdeč-
ní. Celkem se jednalo o 6 777 pacientů (3 851 mužů, 2 926 žen), 
průměrného věku 61,5 let (16–89 let).

U všech pacientů jsme vypočetli body mass index  
(BMI = hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výš-
ky v metrech). Podle Klasifikace obezity vydané v roce 1997 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jsme pak oddělili 
soubor pacientů s normální hmotností (BMI 18,5–24,9) a sou-
bor pacientů obézních (BMI ≥ 30).

Skupinu pacientů s normální hmotností tvořilo 1 570 osob 
(751 mužů, 819 žen), průměrného věku 61,5 let (16–87 let). 
Skupina obézních pacientů čítala 2 142 osob (1 188 mužů, 
954 žen), průměrného věku 60,6 let (21–88 let).

U obou skupin pacientů jsme hodnotili:
1. přítomnost rizikových faktorů pro vznik ischemické choro-

by srdeční (ICHS) – výskyt kardiovaskulárního onemocnění 
v rodině, přítomnost hypertenze, diabetes mellitus, hyper-
cholesterolemie a kouření;

2. počet pacientů, u nichž bylo nutno provést farmakologic-
kou zátěž;

3. hodnotu dosažené tepové frekvence u pacientů, u nichž 
byla použita fyzická zátěž;

4. funkční parametry srdeční činnosti – ejekční frakci (EF), 
end-systolický (ESV) a end-diastolický (EDV) objem levé ko-
mory srdeční a velikost levé komory srdeční;

5. výsledný nález z vyšetření.

Informace o přítomnosti jednotlivých rizikových faktorů 
jsme získávali z dokumentace, případně dotazem.

Metodu zátěžového testu určoval lékař na základě anamné-
zy a posouzení momentálního stavu pacienta. Preferována 
byla fyzická zátěž. Farmakologická zátěž byla použita až teh-
dy, pokud z důvodů kardiálních nebo extrakardiálních nebylo 
možno použít zátěž fyzickou.

Hodnotu dosažené tepové frekvence jsme hodnotili podle 
procenta maximální tepové frekvence (MTF = 220 – věk pa-
cienta).

K získání funkčních parametrů srdeční činnosti jsme použi-
li firemní software. Pro posouzení statistické významnosti od-
chylek jsme použili statistický program SPSS. Střední hodno-
ty obou skupin jsme porovnávali analýzou rozptylu (ANOVA). 
Hladinu významnosti (p) 5 % jsme považovali za statisticky vý-
znamnou.

Za pozitivní jsme výsledný nález z vyšetření považovali, 
pokud v něm byla popsána přítomnost jizvy nebo ischemie. 
Jako hraniční byl hodnocen nález, pokud nebyl jednoznačně 
normální ani patologický. Negativní výsledný nález je bez pří-
tomnosti patologických změn.

Výsledky
V souboru pacientů s normální hmotností bylo 115 osob 

(7,3 % z tohoto souboru) bez přítomnosti rizikových faktorů, 
407 osob (25,9 %) mělo jeden rizikový faktor, 520 osob (33,1 %) 
bylo s dvěma rizikovými faktory, u 407 osob (25,9 %) byly pří-
tomny tři rizikové faktory, u 90 osob (5,7 %) byly čtyři riziko-
vé faktory a 14 osob (0,9 %) mělo pozitivních všech pět riziko-
vých faktorů.

V souboru obézních pacientů bylo bez rizikových fakto-
rů pouze 43 osob (2 % z daného souboru), u dalších 332 osob 
(15,5 %) byl přítomen 1 rizikový faktor, 637 osob (29,7 %) mělo 
2 rizikové faktory, 694 osob (32,4 %) mělo pozitivní tři rizikové 
faktory, u 354 osob (16,5 %) byly přítomny čtyři rizikové fak-
tory a u 74 osob (3,5 %) byly pozitivní všechny rizikové fakto-
ry (graf č. 1).

Hypertenzi mělo 756 pacientů (48,2 %) ze skupiny pacien-
tů s normální hmotností a 1 605 pacientů (74,9 %) ze skupi-
ny obézních pacientů. Diabetes mellitus mělo 207 (13,2 %) pa- 
cientů s normální hmotností a 658 obézních pacientů (30,7 %). 

Úplné znění vybraných posterů
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Hypercholesterolemii mělo prokázánu 798 pacientů (45,8 %) 
s normální hmotností a 1 273 pacientů (59,4 %) s obezitou. Po-
zitivní rodinnou anamnézu mělo 798 pacientů (50,8 %) s nor-
mální hmotností a 1 116 obézních pacientů (52,1 %). Kouří 618 
pacientů (39,4 %) ze skupiny s normální hmotností a 822 pa- 
cientů (38,4 %) s obezitou (graf č. 2).

Ve skupině nemocných s normální hmotností musela být 
použita farmakologická zátěž v 590 případech (37,6 % z této 
skupiny). U obézních pacientů bylo indikováno použití farma-
kologické zátěže v 1 019 případech (47,6 %) (graf č. 3).

Při použití fyzické zátěže dosáhlo v souboru nemocných 
s normální hmotností 21 osob (2,1 % z fyzicky zatížených v tom-
to souboru) do 75 % MTF, 152 osob (15,5 %) 75,1–85 % MTF, 234 
osob (23,8 %) 85,1–90 % MTF, 268 osob (26,8 %) 90,1–95 % MTF, 
169 osob 95,1–100 % MTF a 136 osob (13,9 %) více než 100 % 
MTF. V souboru obézních pacientů dosáhlo při fyzické zátěži 
42 osob (3,7 % z fyzicky zatížených v tomto souboru) do 75 % 
MTF, 240 osob (21,4 %) 75,1–85 % MTF, 318 osob (28,3 %) 85,1–
90 % MTF, 282 osob (25,1 %) 90,1–95 % MTF, 145 osob (12,9 %) 
95,1–100 % MTF a 96 osob (8,6 %) nad 100 % MTF (graf č. 4).

Nedosažení požadované tepové frekvence neznamená, že prová-
děný test nebyl validní. V Doporučení k provádění zátěžových testů 
v nukleární kardiologii vydaných Českou kardiologickou společnos-
tí i v Národním radiologickém standardu perfuzní scintigrafie myo-
kardu je fyzická zátěž považována za dostatečnou, nejen pokud dojde 
k překročení 85 % MTF (220 – věk) ale i při dosažení dvojproduktu nad 
25 000 (dvojprodukt = systolický tlak násobený hodnotou tepové frek-
vence). Limitem pro ukončení zátěže je také vyvolání symptomů – an-
giny pectoris, dušnosti, výrazných změn ST segmentu na EKG, komoro-
vých arytmií. Podrobnější rozbor důvodů k ukončení zátěžového testu 
není předmětem tohoto sdělení.

pacienti s BMI ≥ 30pacienti s BMI < 25
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Tab č. 1: Přehled hodnot jednotlivých funkčních parametrů srdeční činnosti

 
EF stress EF rest ESV stress ESV rest EDV stress EDV rest velikost LK
průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr
medián medián medián medián medián medián medián

pacienti  
s BMI < 25

57,07 56,25 39,86 41,35 85,86 88,41 531,29

59,00 58,00 31,00 32,00 76,00 79,00 521,00

pacienti  
s BMI ≥ 30

55,96 54,78 46,73 49,34 98,51 102,52 553,47

57,00 55,00 47,00 53,00 93,00 114,00 541,00

p 0,021 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
p – hladina statistické významnosti odchylky pro jednotlivé funkční parametry srdeční činnosti mezi skupinou pacientů s normální hmotností a skupinou obézních pacientů
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Graf č. 2: Počet pacientů s jednotlivými rizikovými 
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Graf č. 3: Počet pacientů, u kterých musela být použita 
farmakologická zátěž
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Průměr pozátěžové ejekční frakce byl u pacientů s normál-
ní hmotností 57,1 %, u obézních pacientů 56,0 % – obě hod-
noty se statisticky významně liší (p=0,021). Průměrná klidová 
ejekční frakce u pacientů s normální hmotností byla 56,3 %, 
u obézních pacientů 54,8 % – obě hodnoty se statisticky vý-
znamně liší (p=0,001). Pacienti s normální hmotností měli 
průměrný end-systolický objem po zátěži jen 39,9 ml, obéz-
ní pacienti 46,7 ml – obě hodnoty se statisticky významně liší 
(p=0,000). Průměrný end-systolický objem v klidu měli paci-
enti s normální hmotností 41,2 ml, pacienti s obezitou 49,3 ml 
– obě hodnoty se statisticky významně liší. U pacientů s nor-
mální hmotností byl průměrný pozátěžový end-diastolický  
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Graf č. 4: Počet pacientů, u nichž byla použita fyzická 
zátěž podle dosažených % maximální tepové frekvence
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Graf č. 5: Počet pacientů podle výsledného nálezu 
z vyšetření
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ní pacienti 553,5 ml – obě hodnoty se statisticky významně liší 
(p=0,000) (tab. č. 1).

Pozitivní výsledný nález z našeho vyšetření mělo 332 nemoc-
ných (21,2 % z příslušné skupiny) s normální hmotností a 603 
nemocných (28,2 %) s obezitou. Výsledný nález bez patologic-
kých změn mělo 1 187 nemocných (75,6 %) s normální hmotnos-
tí a 1 447 obézních nemocných (67,6 %). S hraničním nálezem 
od nás odcházelo 51 nemocných (3,6 %) s normální hmotností 
a 92 nemocných (4,3 %) ze skupiny obézních (graf č. 5).

Závěr
Z provedené analýzy vyplývá:

1. U pacientů s normální hmotností je přítomno méně riziko-
vých faktorů pro vznik ICHS. V položkách pacienti bez ri-
zikových faktorů, s jedním a dvěma rizikovými faktory je 
vyšší procentní zastoupení pacientů s normální hmotnos-
tí a naopak v položkách pacienti se třemi, čtyřmi a pěti ri-
zikovými faktory je vyšší procentní zastoupení pacientů 
s obezitou (graf č. 1).

2. Obézní pacienti mají ve vyšším procentu hypertenzi, dia-
betes mellitus, hypercholesterolemii i pozitivní rodinnou 
anamnézu pro vznik ICHS. Pouze kuřáků je mírně vyšší 
procento mezi pacienty s normální hmotností (graf č. 2).

3. U obézních pacientů častěji nebylo možno provést fyzic-
kou zátěž (graf č. 3).

4. Při použití fyzické zátěže dosahují pacienti s obezitou čas-
těji nižší procento maximální tepové frekvence. V polož-
kách do 75 %, do 85 % a do 90 % MTF mají vyšší procent-
ní zastoupení. V položkách do 95 %, do 100 % a nad 100 % 
je oproti tomu vyšší procentní zastoupení pacientů s nor-
mální hmotností (graf č. 4).

5. Obézní pacienti mají horší funkční parametry srdeční čin-
nosti (tab. č. 1).

6. Pacienti s obezitou mají ve vyšším procentu pozitivní vý-
sledný nález, o málo vyšší procentní zastoupení měli 
i mezi pacienty s hraničním nálezem. Pacienti s normál-
ní hmotností měli naopak častěji nález bez patologických 
změn (graf č. 5).

V souboru pacientů, kteří přicházejí na naše pracoviště 
k vyšetření perfuze myokardu, obezita negativně ovlivňuje 
všechny hodnocené skutečnosti a parametry.

objem pouze 85,9 ml, u obézních pacientů 98,5 ml – obě hod-
noty se statisticky významně liší (p=0,000). Pacienti s normál-
ní hmotností měli průměrný klidový end-diastolický objem 
88,4 ml, pacienti s obezitou 102,5 ml – obě hodnoty se statis-
ticky významně liší (p=0,000). Průměrnou velikost levé komo-
ry srdeční měli pacienti s normální hmotností 531,3 ml, obéz-
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Vyšetření transkutánní tenze kyslíku  
a využití při indikaci výše amputace  
u syndromu diabetické nohy
P. Vašíčková, M. Kučerová, A. Jirkovská
Podiatrie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Měření transkutánního kyslíku je neinvazivní vyšetřovací 
metodou ischemie, stanovuje tenzi kyslíku perkutánně. V naší 
podiatrické ambulanci v léčbě diabetické nohy využíváme měd-
ření transkutánní tenze kyslíku k diagnostice ischemie na dol-
ních končetinách. Takto se vyšetřují pacienti před transplan-
tací, s nízkými nebo naopak neměřitelnými dopplerovskými 
indexy, s klaudikacemi a s dlouhodobě nehojícími se defekty. 
Měření se také provádí ke kontrole u pacientů před a po cévní 
intervenci jako je bypass, PTA a kmenové buňky.

Jednou z hlavních indikací je určení racionální úrovně am-
putace, která by měla být co nejdistálnější, aby byla zachová-
na funkční končetina. Je velmi důležité provádět toto vyšetření 
spolehlivě a vyloučit možné technické chyby – proto vyšetře-
ní měří pouze lékař s vyškolenou podiatrickou sestrou. Místo 
i výšku měření určuje i momentální lokální nález. Elektroda 

nesmí být umístěna v místě zánětu nebo otoku. Měření je také 
ovlivněno kvalitou kůže a podkoží. Výběr místa je důležitý. 
Díky většímu počtu elektrod můžeme měřit několik míst záro-
veň, přičemž by první měla být referenční (na hrudníku).

Fyziologická hodnota tohoto vyšetření je mezi 
40 a 80 mmHg. Pokud se rozhoduje o amputaci jednoho či více 
prstů, z důvodu osteomyelitidy nebo gangrény, elektroda by 
měla být umístěna nejblíže k prstu mimo otok a zarudnutí. 
Dostačující hodnota ke zhojení operační rány je nad 35 mmHg. 
Uprostřed dorza lze vyšetřovat tenzi kyslíku před transme-
tatarzální amputací. V tomto místě se za dobrou hodnotu 
považuje nad 40 mmHg. Při rozhodování o vyšší amputaci 
(bércové) by měl být pacient změřen pod kolenem asi 5 cm na 
laterální straně lýtka, tato hodnota by měla být nad 45 mmHg. 
Před amputací ve stehně je pacient vyšetřován 5 až 10 cm nad 
kolenem. Vždy, pokud je hodnota transkutánního kyslíku nižší, 
přistupuje se nejdříve k možné cévní intervenci, jinak by hojei-
ní po amputaci bylo rizikové.

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku je dobrou a důležitou 
metodou před chirurgickým výkonem, využívanou v léčbě diaý-
betické nohy. Díky správnému měření rozsah výkonu může být 
malý a hojení operační rány výrazně rychlejší.

Obr. č. 1–12: Ilustrační obrázky vyšetření transkutánní tenze kyslíku
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