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ABSTRAKTA
Abstrakta	jsou	řazena	v	pořadí	dle	programu.

Edukace – věda nebo umění?
Alexandra Jirkovská

abstrakt	není	k	dispozici

Lipodystrofie
Znalosti techniky správné aplikace inzulínu – první 
výsledky dotazníkové pilotní studie
Renáta Říhánková1, Jan Brož2

1Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň 
2Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Aplikace inzulínu je každodenní součástí léčby části pacientů 

s diabetes mellitus. I přes proběhlou a opakovanou edukaci část pai-
cientů neprovádí aplikaci inzulínu správně, což může vést k podání 
nesprávné dávky inzulínu, jeho nedostatečnému či nestandardník-
mu vstřebání, ale i k rozvoji lipodystrofie, která pak často vstřebáb-
vání inzulínu významně negativně ovlivňuje. Dotazníkové šetření 
si kladlo za cíl popsat techniku aplikace inzulínu u diabetiků.

Metody
Jako metodu jsme zvolili dotazníkové šetření. Dotazník obsam-

hoval 69 otázek široce mapujících různé aspekty aplikace inzulís-
nu. Dotazník byl použit v 7 nemocnicích, kde byl pacientům vy-
dán sestrou v ambulanci a na jednom pacientském edukačním 
pobytu, kde byl rozdán všem pacientům. Hodnoceno bylo 112 
odevzdaných dotazníků od pacientů léčených inzulínem, z nichž 
100 aplikovalo inzulín pomocí inzulínových per a 12 pomocí in-
zulínové pumpy, 38 mužů a 74 žen, průměrný věk 48,1±17,6 
roku, průměrné trvání diabetu 14,1±11,2 roku. Níže uváděné 
výsledky se týkají pacientů léčených inzulínovými pery.

Z výsledků
Za nejčastější místo aplikace inzulínu bylo označeno břicho, 

do této oblasti aplikuje inzulín 86 pacientů (86 %), největší počet 
pacientů (46; 46 %) používá jehlu délky 8 mm. Pravidelně místo 
nestřídá, nebo si inzulín aplikuje stále do stejného místa 22 (22 % 
pacientů). Bouli či otok v aplikačním místě podkoží udává 43 pap-
cientů (43 %), alespoň někdy do tohoto místa aplikovalo inzulín 
10 pacientů (10 %), vždy pak 4 pacienti (4 %). Méně než 5 sekund 
ponechává v podkoží při aplikaci jehlu 27 pacientů (27 %).

Závěr
Část pacientů stále aplikuje inzulín ne zcela technicky 

správně. Následkem chybné aplikace může být vznik lipo-
dystrofie, která může následně negativně ovlivňovat rovno-
měrnost vstřebávání inzulínu. Výsledky průzkumu naznačují 
i možnost existence pacientů se zcela lipodystroficky změně-
ným podkožím a nemožností nalézt vhodné místo pro aplika-
ci inzulínu. Technika aplikace inzulínu by měla být subjektem 
pravidelného prověřování a opakované edukace.

Dotazníky	byly	zapůjčeny	se	souhlasem	firmy	Becton	Dickinson		
a	byly	součástí	„Insulin	Technique	Questionnaire	(ITQ)	Survey“,	

které	probíhalo	po	celém	světě.

Subkutánní aplikace inzulínu podle 
dosavadních doporučení
Pavla Kudlová
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií UTB, Zlín

Úvod
V současnosti jsou v naší republice osoby s diabetem léče-

ny humánním inzulínem (HM), anebo analogy HM inzulínu. 
Pro způsob subkutánní aplikace neexistuje jednotné doporu-
čení. Pouze to, které doporučuje výrobce a obecné doporučení 
České diabetologické společnosti.

Cílem příspěvku je prezentovat subkutánní aplikaci inzu-
línu podle dosavadních českých a mezinárodních doporučení.

Výsledky
Jednotlivé druhy inzulínů se liší rychlostí nástupu účinku, 

vrcholem a délkou působení po aplikaci subkutánní injekce. 
Podle toho můžeme rozdělit preparáty inzulínu do šesti skue-
pin. V rámci příspěvku budou prezentovány pomůcky k sub-
kutánnímu podání inzulínu dle preference, vhodná aplikační 
místa, správná rotace míst, výběr délky jehly a používání kož-
ní řasy podle českých a mezinárodních guidelines.

Lipohypertrofie u diabetiků – kazuistiky
Hana Nováková
Centrum diabetologie, Jihlava

Na souboru kazuistik je prezentován problém lipohypertro-
fie u diabetiků. Autorka se zaměřuje na motivy a důsledky jed-
nání pacientů související se střídáním místa aplikace inzulínu 
a opakovaným používáním jehel. Z následujících zjištění vyvo-
zuje závěry pro edukační sestru.

Diabetik v ambulanci nutričního terapeuta 
– zaměření na diabetogenní potraviny
Aneta Sadílková, Martina Daňková
3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění provázené sníže-
nou senzitivitou periferních tkání na inzulín – inzulínovou re-
zistencí. Kromě silné genetické složky hraje při vzniku diabetu 
roli především životní styl představovaný nedostatkem pohy-
bové aktivity a nadměrným energetickým příjmem vedoucím 
k rozvoji nadváhy a obezity (centrálního typu).

Základní součástí léčby diabetu 2. typu jsou nefarmakolo-
gická opatření, tedy zavedení pravidelné pohybové aktivity 
a dietoterapie vedoucí k redukci hmotnosti. Edukace pacien-
ta o těchto opatřeních včetně vysvětlení podstaty onemocnění 
by mělo být směřováno do období zachycení zvýšených glyke-
mií nebo diagnózy diabetu, kdy je pacient více motivován ke 
změnám. Důležité je pacienta poučit, že příjem cukrů nemá na 
vznik a další vývoj diabetu podstatný vliv, důležitá je spíše cel-
ková energetická hodnota stravy a přítomnost obezity.
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Abstrakta

Dietní edukace bývá často zaměřena převážně na pravidelř-
ný a omezený příjem sacharidů během dne. Příjem sacharidů 
přitom ovlivňuje především okamžitý vývoj hladiny krevního 
cukru – aktuální hodnoty postprandiální glykemie, které se ná-
sledně mohou odrazit v hodnotě glykovaného hemoglobinu. 
Je to ovšem příjem tuků, který ovlivňuje vývoj diabetes mel-
litus 2. typu z dlouhodobého hlediska. Příjem tuků význam-
ně zvyšuje celkovou energetickou denzitu stravy, přispívá tak 
k dalšímu nárůstu hmotnosti a působí toxicky na beta buňky 
pankreatu. Hromadění tukové tkáně v centrální oblasti vede 
k prohlubování inzulínové rezistence.

V jídelníčku pacienta bychom se tedy měli kromě příjmu 
sacharidů zaměřit primárně na příjem tuků a celkovou energe-
tickou hodnotu stravy, kterou je třeba snížit. Z tohoto hlediska 
jsou nejvíce rizikové potraviny s tzv. vysokým diabetogenním 
potenciálem – tedy potraviny s vysokým obsahem živočišných 
tuků, především sekundárně zpracovaná masa (uzeniny, paš-
tiky, mletá masa). Důležitou roli hraje také způsob přípravy 
a zpracování potravin. Smažení a opékání za vysokých teplot 
není vhodné nejen vzhledem k množství použitého tuku, ale 
také proto, že při něm vznikají produkty s potenciálním vlit-
vem na zhoršení inzulínové rezistence (AGE’s – advanced gly-
cation end products). Restrikce AGE’s v jídelníčku diabetika 2. 
typu potom může vést k zlepšení inzulínové rezistence.

Konverzační průvodce – edukace jinak, 
aneb víme, jak edukujeme?
Jozefína Štefánková1, Jarmila Jirkovská2

1Diabetologická ambulance, FN Hradec Králové 
2Diabetologické centrum, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Konverzační mapy a Konverzační průvodce představují 
názorné pomůcky v edukaci diabetiků. Využívají vizualizace 
a Sokratovské metody učení. Zabývají se celým spektrem dia-
betologie, jsou určeny pro edukaci zdravého stravování a po-
hybové aktivity, všech aspektů života s diabetem, aplikace 
inzulínu, pozdních komplikací, syndromu diabetické nohy, do-
konce i patofyziologie – vysvětlují, jak funguje diabetes mel-
litus 2. typu. Pacient zaujímá při správném vedení této formy 
edukace aktivní roli.

Konverzační mapy jsou určeny pro skupinovou edukaci dia-
betiků. V ČR jsou dostupné od roku 2008. V letech 2008–2014 
bylo vyškoleno celkem 372 edukátorů (304 sester, 68 lékařů) 
a edukováno přes 20 000 pacientů. Dostupnost skupinové eduu-
kace pomocí map je zajištěna mj. i funkční sítí tzv. „létajících se-
ster“ – edukátorek, které mohou přijet do kterékoliv diabetolo-
gické ambulance a provést skupinovou edukaci. Jen v roce 2014 
tyto sestry provedly 740 sezení a edukovaly 3 725 pacientů.

Konverzační průvodce se k nám dostal v září 2014. Je vy-
tvořen ve formě „stolního kalendáře“. Využívá se pro indivi-
duální edukaci. Stejně jako u Konverzačních map, i zde je klí-
čová aktivní role pacienta. Od září 2014 do března 2015 bylo 
zatím vyškoleno v použití Konverzačního průvodce 68 sester 
a 6 lékařů.

Práce s těmito edukačními pomůckami se liší od klasických 
běžně využívaných výukových metod. Proto je potřeba absol-
vovat speciální jednodenní trénink, zakončený certifikátem 

opravňujícím k samostatné edukaci diabetiků pomocí Konver-
začních map a Konverzačního průvodce.

Na tento trénink je možné se přihlásit na emailové adrese: 
vodackova_blanka@lilly.com

Cíle a výsledky nutriční edukace
Romana Fatková, Jaroslava Kreuzbergová
Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň 
Diabetologické a nutriční centrum, I. interní klinika, LF UK 
a FN Plzeň

Úvod
Edukace je nezbytnou a nedílnou součástí úspěšné léča-

by pacienta s diabetem, neboť kompenzace diabetu spočívá 
z velké části na pacientovi samém. Jedná se o postup posilup-
jící znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta, nezbytné pro 
samostatnou péči o diabetes a zároveň aktivní spolupráci se 
zdravotnickým personálem.

Kazuistika
V kazuistice popisuji případ 50letého muže, diabeti-

ka 1. typu na inzulínové pumpě (CSII) od roku 2010 ve sta-
diu pozdních komplikací (diabetická retinopatie a neuropatie) 
s hodnotou HbA1c 125 mmol/mol. Byl přijat k výměně inzulíno-
vé pumpy, reedukaci a upravení léčby pro chronickou dekom-
penzaci diabetu. Při edukaci byly zjištěny velké rezervy v dodr-
žování dietních doporučení a selfmonitoringu. V glukometru 
měl trvale hyperglykemie až neměřitelných hodnot, na kte-
ré vůbec nereagoval. Pacient si zároveň neaplikoval bolusy in-
zulínovou pumpou. Během hospitalizace mu byla doporučena 
edukace nutriční terapeutkou.

Cílem edukace bylo vysvětlit význam a princip diabetické 
diety a používání výměnných jednotek v praxi.

Po odebrání nutriční anamnézy proběhla první edukace, 
během které byl diabetik seznámen s potravinami, které ovliv-
ňují glykemii, a byla mu doporučena vhodná diabetická dieta.

Další den následovala edukace zaměřená na výměnné jed-
notky. Při setkání byl pacient konfliktní, lhal a nejevil o edu-
kaci zájem. Třetí závěrečná edukace zahrnovala nácvik pou-
žívání výměnných jednotek v praxi. Ani během třetí edukace 
se nám nepodařilo naučit diabetika princip výměnných jedno-
tek, proto ošetřující lékař doporučil dodržovat rámcový jídel-
níček a odvažovat sacharidové potraviny. Po třech měsících se 
pacient dostavil na ambulantní kontrolu a my jsme bohužel 
zjistili, že dietní doporučení opět nedodržuje. Jeho HbA1c byl 
109 mmol/mol.

Závěr
Výsledkem intenzivní edukace, kdy jsme se snažili během 

tříhodinového setkání motivovat pacienta ke spolupráci a lep-
ší kompenzaci, jsme nedocílili prakticky žádného kvantitativi-
ního úspěchu. S pasivním přístupem pacienta bohužel nelze 
dosáhnout zlepšení zdravotního stavu a zabránit postupné-
mu zhoršení chronických komplikací nebo alespoň zpomale-
ní či omezení dalších zdravotních problémů a zlepšení kvalik-
ty života.
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Abstrakta

Glykemický index (GI) potravin ve vztahu 
k diabetické dietě
Jana Eliášová1,2, Jitka Andrášková2,1, Eva Horáková1, 
Marie Martiňáková1

1SZŠ a VOŠZ, Merhautova, Brno 
2Diabetologické centrum, FN u sv. Anny, Brno

Pojem GI vznikl v osmdesátých letech 20. století, kdy bylo 
zjištěno, že různé potraviny, které obsahovaly stejné množství 
sacharidů, mají různý vliv na hladinu cukru v krvi. Dle WHO 
a FAO je GI definován jako plocha pod vzestupnou částí křiv-
ky postprandiální glykemie po požití testované potraviny s ob-
sahem 50 g sacharidů (F), vyjádřená jako procento odezvy na 
stejné množství sacharidů ze standardní potraviny (B), požité 
stejnou osobou. Znalost GI potravin mohou využít lidé zdra-
ví, v procesu redukce, ale tato znalost může být využita i oso-
bami s diabetes mellitus (DM), kteří si aktivně sledují hladinu 
cukru v krvi. Využívání potravin s nízkým GI pomáhá zajis-
tit rovnoměrný přechod glukózy do krve během celého dne 
bez významných výkyvů glykemie. Doporučený postup diet-
ní léčby pacientů s diabetem (2012) a platná Výživová dopo-
ručení pro obyvatelstvo České republiky (2012) se v pohle-
du na GI potravin shodují. Uvádějí preferenci sacharidových 
potravin s důrazem na potraviny bohaté na vlákninu a nízký 
glykemický index. Jaký je význam GI a jak jej lze využít v kažn-
dodenní praxi při stravování na diabetické dietě?

Sacharidy v potravě ovlivňují metabolismus několika me-
chanismy. Mezi faktory modulující GI patří – povaha absorbo-
vaných (mono)sacharidů, množství konzumovaných sachari-
dů, rychlost absorpce a fermentace sacharidů ve střevě. Pokud 
tedy chceme využít GI pro výběr sacharidových potravin při 
skladbě jídelníčku pro nemocné s diabetes mellitus, je nutné 
zvážit další ovlivňující faktory jako je délka a složení řetězce, 
poměr amylózy a amylopektinu, obsah rozpustných a neroz-
pustných neškrobových polysacharidů (vláknina) v potravině, 
vliv trávicího ústrojí, buněčné struktury a technologické zpra-
cování stravy a v neposlední řadě kombinace s dalšími živi-
nami. Ve vztahu k diabetické dietě nelze při výběru potravin 
s nízkým GI přistupovat univerzálně. V praxi je namístě sladit 
poznatky o GI se způsobem léčby (PAD, inzulín) s dietou. Důraz 
je kladen na celkové množství sacharidů a jejich kvalitu. Vhod-
nou volbou jsou potraviny jak s nízkým, tak i středním GI. Po -
traviny s vysokým GI jsou určeny pro nestandardní situace.

Záznam kontinuálního monitorování glykemie, stravovací-
ho režimu a pohybové aktivity pomáhá ke vhodnému výběru 
sacharidové potraviny v diabetické dietě podle GI.

Možnosti pacientů s chytrými telefony
Hana Kůsová, Ivana Kobrová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Vedení záznamů o glykemiích, jídle a lécích patří k léč-

bě diabetu a zároveň přináší přehled pro pacienta i lékaře 
a usnadňuje tak pro obě strany úpravu léčby. Část pacientů 
v naší ambulanci si u sebe nosí papírové deníčky, pro ostatní 
pacienty to však představuje zátěž jak časovou tak materiální. 
Mobilní aplikace pro diabetiky umožňují vedení elektronické-

ho deníčku, který má člověk s diabetem vždy u sebe a může do 
něj rychle a průběžně zaznamenávat data.

Cíl
Vytvořit přehled aplikací užitečných pro pacienty s diabetem.

Metodika
Aplikace jsme hledali nejprve přes mobil v Obchod Play 

a iTunes a následně pak ve vyhledávači www.google.cz. Zamě-
řili jsme se na aplikace, které jsou v češtině a zdarma ke staa-
žení. Všechny aplikace jsme si stáhli do svých telefonů a tý-
den zkoušeli.

Vyhledané aplikace jsme rozdělili do skupin podle možnos-
ti záznamů:

1. aplikace pro vedení záznamů glykemií a léčby 
Diabetik asistent, SiDiary, iFora, Deník diabetika, Diabetic-
ký deník 2, Dia Log

2. aplikace týkající se stravování 
Kalorické tabulky

3. kombinované aplikace (zaznamenávání glykemií, aktivit, 
léčby, databáze potravin) 
Lemon Diary

Výsledky
Pro vyhledávání aplikací je výhodnější využít vyhledávač 

www.google.cz, který zobrazil víc aplikací než přednastave-
né vyhledávače v mobilech. V češtině jsme našli jen 8 aplikah-
cí. Jako vhodnou aplikaci na podporu hubnutí bychom mohli 
pro naše pacienty doporučit Kalorické tabulky a jako deníček 
aplikaci Lemon Diary. I přes různorodost aplikací jsme nenašli 
žádnou, která by umožňovala vidět přehledně na jednom disn-
pleji glykemie (standardní den) a dávky inzulínu.

Závěr
Díky tomu, že většina pacientů má svůj mobilní telefon stáí-

le po ruce, by mohla aplikace nahrazovat či doplňovat deníček, 
zpřehlednit výsledky a napomoci tak v úpravách léčby. Zabuv-
dované interaktivní prvky, ať už ve formě asistenta či péče o ciě-
trónovník, motivují své uživatele k vedení záznamů.

Pacient a technologie
Marie Jandová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Diabetes mellitus je chronické, celoživotní onemocnění, 

které v první řadě nemocného zatěžuje psychicky, ale nemocy-
ný se musí vypořádat i s velkým množstvím informací a naučit 
se obsluhovat i složitou techniku.

Cíl práce
Přiblížit na dvou kazuistikách propojení jednotlivých sou-

částí léčby s běžným životem nemocného s diabetem.

Metodika
Srovnání dvou diabetiček 1. typu: věk, vzdělání, léčba, 

kompenzace diabetes mellitus, využití senzoru na kontinuální  
měření glykemie, počet spotřebovaných proužků za rok. Dále 
jsem zahrnula další faktory ovlivňující kompenzaci: přijetí ne-
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moci, osobnost, motivace, technická zdatnost, rodinné zázemí, 
zaměstnání a zaměstnavatel, ošetřující lékař a sestra.

Výsledky
Při porovnání těchto kazuistik je vidět, jak velkou roli 

v kompenzaci hrají všechny faktory. Rozdílnost povahy, moti-
vace a přístupu k nemoci. I to nejmodernější technické vyba-
vení edukovaného nemocného, s dobrým vztahem k diabeto-
logickému týmu ještě nezaručí jeho dobrou kompenzaci. Na 
druhé straně ani výborné hladiny glykovaného hemoglobinu 
nezajistí kvalitní život.

Život s transplantovaným orgánem 
v průběhu 20 let
Lucie Fialová, Miroslava Fajnová, Peter Girman
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Transplantace ledviny (TxL) nebo slinivky (TxP) dnes není 

život zachraňující výkon, u pacientů s diabetes mellitus (DM) 
1. typu je ale metodou volby. Nejčastěji se provádí v kombina-
ci (TxL+P) u pacientů v terminálním stadiu renálního selhání. 
Doposud bylo v IKEM provedeno 440 TxL+P a 63 TxP. Cílem 
práce je zhodnocení průběhu Tx u dvou pacientek s dlouhodo-
bě dobrou funkcí štěpů.

Metodika
V období od roku 1987 do roku 2014 jsme vyhodnotili po-

transplantační průběh u dvou pacientek s DM 1. typu. První 
příjemkyně byla indikována k TxP pro labilitu glykemií. Druhá 
pacientka podstoupila TxL+P pro labilitu glykemií a rychle po-
stupující uremický syndrom. Uvedené výsledky jsou podloženy 
ošetřovatelskou dokumentací.

Kazuistika 1
Žena, 66 let, DM 1. typu od 18 let. Opakovaně hospitalizoa-

vána pro hypoglykemická komata. TxP byla provedena v únoru 
1999. V potransplantačním období došlo k akutní rejekci 
štěpu, léčena 10 dávkami OKT3 (anti-CD3 monoklonální proti -
látka) s nutností substituce inzulínem. Nastal ústup rejekčních 
změn, normalizace glykemií a inzulín byl vysazen. Od té doby 
doposud je pacientka bez nutnosti korekce inzulínem, bez spe-
ciální diety a bez hypoglykemií.

Kazuistika 2
Žena, 55 let, DM 1. typu od 13 let s mikrovaskulárními komi-

plikacemi a progresí renálního selhání. K první TxL+P došlo 
v březnu 1987. Po Tx došlo k rychlému rozvoji funkce štěpu lede-
viny, u štěpu pankreatu jen částečně. Týden po Tx akutní rejeke-
ce štěpu pankreatu, léčba methylprednisolonem (Urbason 4 g) 
+ 10 dní antithymocytární globulin. Došlo k ústupu rejekčních 
změn. Nadále bez nutnosti aplikace inzulínu, bez známek led-
vinného selhávání, bez hypoglykemií. V roce 2002 selhala funk-
ce štěpu slinivky, v roce 2007 selhal štěp ledviny. Pacientka sama 
měla zájem o reTxL+P, kvůli vysokému BMI (36,8 kg/m2) byla 
ale v roce 2011 kontraindikována. Po redukci hmotnosti o 30 kg 
za tři roky v červenci 2014 podstoupila reTxL+P. Její průběh byl 
bez komplikací s rychlým rozvojem funkce obou štěpů.

Závěr
 Obě pacientky shodně uvádějí, že i přes komplikace 

v časném pooperačním období a nutnost dlouholetého užít-
vání imunosuprese (IS) po Tx, ani jedna z nich nelituje svého 
rozhodnutí. Rozvoj komplikací DM byl u nich o mnoho let od-
dálen a tím jim zajistil kvalitnější život bez některých omezes-
ní. Velkým krokem kupředu je v současnosti Národní dárcov-
ský program, v ČR totiž oproti jiným zemím stále převažuje 
odběr orgánů k Tx od zemřelého dárce. V souvislosti s rozvo-
jem IS je cílem transplantační medicíny nalezení takové ma-
nipulace s imunitním systémem, která by navodila dárcovsky 
specifickou toleranci, tedy dlouhodobou nebo trvalou funkci 
transplantátu bez nutnosti IS léčby.

Výběr moderních metod využívaných při 
lokální terapii diabetické nohy
Pavla Kudlová, Iveta Hatalová, Zdeňka Vachutková
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univern-
zita Tomáše Bati, Zlín

Úvod
Léčba syndromu diabetické nohy závisí na komplexním 

přístupu, zejména úpravě metabolismu, odstranění tlaku na 
ulceraci, léčbě ischemie, zvládnutí infekce, lokální terapii 
a terapeutické edukaci. Léčba je často obtížná a vyžaduje mul -
tidisciplinární přístup. Cílem příspěvku je představit výsek 
činností, které společně s ostatními vedou k úspěšné terapii. 
Jde o aplikaci nových metod využívaných v rámci lokální tera-
pie diabetické nohy.

Metoda
Prezentujeme dvě kazuistiky pacientů s defektem diabetic-

ké nohy léčených, mimo jiné, moderními lokálními metodami.

Kazuistika z podiatrické ambulance: 
nehojící se ulcerace pacienta 
s ischemickou chorobou dolních končetin
Michaela Fraňková, Hana Sedláková, Naďa 
Pavlíčková, Jarmila Šindelková, Milan Flekač
3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Ischemická choroba dolních končetin je jedním z klíčových 

faktorů, který souvisí se vznikem a progresí defektů v rámci 
syndromu diabetické nohy a v praxi bývá v řadě případů příčit-
nou obtížného hojení ulcerací.

Kazuistika
Pacient s diabetes mellitus 2. typu, diagnostikovaný v roce 

1985, který je cca 15 let léčen intenzifikovaným inzulínovým 
režimem analogy. Z chronických komplikací bylo přítomno dia-
betické onemocnění ledvin ve stadiu chronického selhání, pro 
které byla v roce 2012 provedena transplantace ledviny. V po-
sledních cca 3 letech došlo k rozvoji syndromu diabetické nohy, 
zpočátku byl pacient sledován v chirurgické ambulanci v mís-
tě bydliště a pro dlouhodobě se nehojící ulcerace na pravé dol-
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ní končetině (PDK) (ulcerace Wagner 2) a suspekci na podíl is-
chemie byla v září 2013 provedena angiografie a perkutánní 
transluminální angioplastika (PTA) v proximálním úseku arte-
ria	tibialis	anterior (ATA) postižené končetiny – ta však zůsta-
la distálně neprůchodná. Další pokus o revaskularizaci nebyl 
proveden. Pacient byl dále předán ke sledování do podiatric-
ké ambulance VFN od září 2013. Vstupně byla provedena tran-
skutánní oxymetrie (cca 8 týdnů po provedené angioplastice) 
s výsledkem 15–20 mmHg. Byly zvažovány možnosti další re-
vaskularizace na postiženém řečišti – v lednu 2014 byla provem-
dena znovu angiografie PDK a následně angioplastika –	arteria	
tibialis	posterior a arteria	tibialis	anterior se podařilo zprůchod-
nit distálněji. Po rekanalizaci, za cca 6 týdnů, byla zopaková-
na transkutánní oxymetrie s výrazným zlepšením (45 mmHg). 
Za dalších 8 týdnů došlo ke kompletnímu zahojení defektů na 
postižené noze.

Závěr
 Kazuistika ukazuje, že intenzivní léčba ischemické 

choroby dolních končetin založená na rychlé diagnostice a re-
vaskularizaci (včetně opakovaných pokusů) je klíčovým přístu-
pem v léčbě ulcerací společně s léčbou odlehčením a event. 
systémovou léčbou antibiotiky.

Využití senzoru u těhotné diabetičky 1. typu
Ivana Kobrová
Diabetologické centrum, 1. Interní klinika, FN Plzeň

Diabetes mellitus všech typů představuje zvýšené riziko 
v průběhu těhotenství jak pro dítě, tak matku. Přestože podíl 
nemocných s diabetes mellitus 1. typu tvoří jen zlomek, jejich 
sledování v těhotenství patří k těm složitějším.

Cílem práce je prezentovat doporučené postupy péče o tě-
hotné diabetičky jak teoreticky, pro přiblížení problematiky 
i prakticky, formou kazuistiky.

Kazuistika zdůrazňuje přínos moderních technologií pomá-
hajících zdárnému zvládnutí průběhu těhotenství a porodu.

Syndrom nepoznané hypoglykemie – 
kazuistika
Miroslava Šenbauerová
Interní oddělení, I. Interní klinika, FN Plzeň

Kazuistika se zabývá případem pacientky s četnými těžkýt-
mi hypoglykemiemi, jež vedly k hospitalizaci na I. Interní klini-
ce FN Plzeň. V průběhu hospitalizace byly objeveny nedostat-
ky v aplikaci inzulínu (do oblastí s lipodystrofiemi), neznalost 
výměnných jednotek, chyby v dietním režimu a celkově horší 
compliance pacientky.

Práce sleduje vývoj pacientčiny choroby v průběhu roku, 
vliv léčby a reedukace na hodnoty glykemií a celkovou spolu-
práci pacientky.

Funkce podiatrické ambulance 
v diabetologickém centru z pohledu 
sestry
Jitka Niklová, Hana Tibenská, Vladimíra Fejfarová
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha

Podiatrická ambulance je specializovaná na péči o pacien-
ty se syndromem diabetické nohy a na osoby s rizikem syndro-
mu diabetické nohy (viz kritéria na stránkách Podiatrické sekce 
České diabetologické společnosti). Důležitou součástí této am-
bulance je týmová práce. Tým by měl být tvořen lékařem (dia-
betologem), podiatrickou sestrou, chirurgem (všeobecným ale 
i cévním), protetikem a dalšími odborníky.

Mezi hlavní funkce podiatrické ambulance patří preventiv-
ní péče, léčebné, organizační a výzkumné aktivity. Preventiv-
ní péče je zaměřena na preulcerózní léze a spočívá v eduka-
ci a ošetření hyperkeratóz a nehtů. Léčebné aktivity spočívají 
v diagnostice, léčbě, následném sledování zhojených ulcerací 
a dispenzarizaci. K organizačním aktivitám patří konzultační 
činnost pro jiná centra, edukace a výuka zdravotníků. Posled-
ní složka výzkumná zahrnuje sběr statistických dat, vytváření 
nových diagnostických a léčebných protokolů a jejich využití 
atd. (viz Národní diabetologický program, www.diab.cz).

V našem podiatrickém centru bylo za rok 2014 zazname-
náno celkem 6 514 návštěv pacientů. Měření transkutánního 
kyslíku bylo provedeno 517krát, vyšetření Dopplerovou me-
todou a biothesiometrem celkem 618krát. Z ostatních aktivit 
bylo provedeno 181 ambulantních chirurgických výkonů, 74 
kontaktních fixací a dlah.

Náplň práce sestry v podiatrické ambulanci je velice vše-
stranná. Zahrnuje především prevenci a edukaci, asistenci při 
ošetřování defektů a lokální terapii, spolupráci při orientač-
ním cévním a neurologickém vyšetření, poučení o správném 
odlehčení apod. Sestra provádí např. screeningové vyšetření 
(Doppler a biothesiometr), ošetřuje defekty, asistuje při chi-
rurgických výkonech a při vyhotovení speciálních kontaktních 
fixací, dále při aplikaci podtlakové terapie (negative pressu-
re wound therapy), při larvální terapii, ozónoterapii. Odbor-
ně vyškolené sestry taktéž provádějí konzultační činnost v me-
todách lokálního a preventivního ošetření preulcerózních lézí 
u rizikových pacientů, včetně aplikace lokálního krytí. Nedíl-
nou součástí práce sestry je i snaha o psychosociální podporu 
pacientů a edukaci diabetiků a jejich rodin ze strany prevence 
a ošetřování ran. Provádí edukaci zdravotníků a je zapojena do 
výzkumné činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že odborně vyškolené sestry 
s praktickými zkušenostmi z podiatrické ambulance jsou ne-
postradatelnou součástí multidisciplinárního týmu pečujícího 
o pacienty se syndromem diabetické nohy. Proto by měl být 
kladen důraz nejen na podporu zřizování podiatrických ambu-
lancí po celé republice, rozšiřování spolupráce s dalšími zdra-
votnickými subjekty (chirurgickými ambulancemi, domácí péčí 
apod.), ale i na vzdělávání odborného personálu, zejména sest-
řiček, v této oblasti, a to nejen v podiatrických centrech.
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Vitamin D a diabetes mellitus
Martina Daňková
3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Epidemiologická data dávají do souvislosti deficitní hladi-

ny vitaminu D a zvýšený výskyt diabetu 1. i 2. typu.
Nad rámec regulace kalciové homeostázy, potřebné pro 

správnou funkci beta buněk, se o vitaminu D uvažuje také ve 
spojitosti se správnou funkcí imunitního systému. Například 
také proto, že téměř všechny buňky imunitního systému exí-
primují receptor pro vitamin D (VDR). Některé jeho účinky lze 
považovat za imunostimulační, jiné naopak za imunosupresiv-
ní, obecně jej lze chápat jako imunostimulant. Existuje stále 
více důkazů naznačujících přímý vliv vitaminu D na beta buň-
ky pankreatu, čímž je činí odolnější proti buněčnému stresu 
při diabetes mellitus obou typů. Suplementace vitaminem D, 
zejména v rámci prevence, může snížit riziko výskytu toho-
to onemocnění.

Vitamin D a diabetes mellitus 1. typu
V průběhu rozvoje diabetu 1. typu dochází k autoimu-

nitní reakci proti vlastním beta buňkám pankreatu, což vede 
k progresivnímu zhoršení sekrece inzulínu a smrti beta buněk. 
V etiopatogenezi onemocnění se uplatňují jak faktory genetic-
ké, tak environmentální. Za jeden z možných vnějších faktorů 
je považována deficience vitaminu D. 

Obzvláště jeho imunosupresivní potenciál se dává do sou-
vislosti s diabetem 1. typu, onemocněním s autoimunitním 
podkladem.

Vitamin D moduluje četné aktéry imunitního systému a vý -
sledkem je méně prozánětlivý a více tolerogenní profil. Vyšší 
výskyt diabetu 1. typu během zimního období, jak je popiso-
ván observačními studiemi, může souviset s v tomto období 
menší expozicí slunečnímu záření a tím nižšími hladinami vi-
taminu D.

Z dostupných dat je však patrné, že slibný efekt vitaminu 
D platí zejména na poli prevence než již u diagnostikovaných 
případů diabetu 1. typu.

Vitamin D a diabetes mellitus 2. typu
Deficience vitaminu D může predisponovat ke glukózové 

intoleranci, zhoršené inzulínové sekreci a diabetes mellitus 2. 
typu. Výzkumy ukazují, že nedostatečné hladiny vitaminu D 
snižují syntézu i sekreci inzulínu a objevují se častěji u jedinců 
s nadváhou či obezitou. Jejich úprava naopak zlepšuje hladi.-
ny krevního cukru a sekreci inzulínu u diabetiků 2. typu s pro-
kázanou hypovitaminózou D. Vitamin D stimuluje aktivitu 
endopeptidáz beta buněk pankreatu, čímž podporuje konver -
zi proinzulínu na inzulín a zvyšuje tak jeho produkci. Zlepšuje 
rovněž citlivost tkání na inzulín (tzv. inzulínovou senzitivitu) 
a jeho nedostatečná hladina naopak přispívá k tzv. inzulínové 
rezistenci, jež je charakteristickým prvkem v etiopatogenezi 
diabetes mellitus 2. typu.

Hodnocení účinnosti léčby diabetu 
a fenoménu svítání
Hana Zálešáková1, Ludmila Smažáková1, Jana 
Polcerová1, Michaela Nádvorníková1, Emilia 
Ďurajková1, Jana Zapletalová2, Rudolf Chlup1,3,4

1Odborný léčebný ústav Paseka, pracoviště Moravský Beroun 
(OLUNG) 
2Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc 
3Ústav fyziologie, LF UP Olomouc 
42. Interní klinika, LF UP a FN Olomouc 

Úvod
Účinnost léčby diabetu i edukace posuzujeme podle vý-

voje klinického obrazu a laboratorních ukazatelů. Cílem této 
retrospektivní observační studie bylo zjistit: 1) kolik pacien-
tů přichází ke kontrole se samostatně vyšetřeným ambulant-
ním desetibodovým glykemickým profilem (AGP); 2) jak kore-
luje průměrná glykemie profilu s hodnotou HbA1c a 3) jaká je 
frekvence fenoménu svítání.

Metoda
Data byla získána z dokumentace diabetologické ambulance 

OLUNG v Moravském Berouně od všech mužů a žen s diabetem 
1. a 2. typu, kteří byli od prosince 2013 do srpna 2014 alespoň 
dvakrát na kontrole. Data byla zapsána do databáze MS Excell 
a analyzována programem SPSS v. 15. Byla provedena Spearma-
nova korelační analýza. Za signifikantní byl považován rozdíl, 
kde pravděpodobnost P neoprávněného zamítnutí nulové hypo-
tézy byla menší než 0,05. Fenomén svítání byl definován jako 
plynulý vzestup koncentrace glukózy v plazmě v období 0,30 h – 
2,30 h – 6,00 h o více než 1 mmol/l.

Výsledky
Soubor zahrnoval 184 osob s diabetem (91 mužů a 93 žen), 

z toho 16/184 (8,7 %) osob s diabetem 1. typu (substituční léč-
ba inzulínem aspart) a 168/184 (91,3 %) osob s diabetem 2. typu 
(léčeni suplementárními dávkami inzulínu aspart a detemir a/
nebo metforminem a/nebo dalšími antidiabetiky). Každý vyšet-
řoval svůj ambulantní glykemický profil (AGP) na osobním gluko-
metru Calla (Wellion). Úplný profil (10 hodnot PG v průběhu dne 
a noci) přineslo 121/184 (65,8 %) osob, 9/10 hodnot vyšetřilo 17/184 
(9,2 %) osob, 8/10 hodnot přineslo 8/184 (3,8 %) osob a bez profi-
lu přišlo 30/184 (16,3 %) osob. Glykovaný hemoglobin byl vyšet-
řen u 154/184 (84 %) osob, z toho u 83/184 (45 %) v intervalu do 
60 dní od glykemického profilu. Korelace HbA1c s průměrnými hod-
notami deseti glykemií (PG1 až PG10) celého AGP byla silná (N=65, 
r=0,643, P<0,0001). Korelace mezi průměrem glykemií nalačno 
(PG1 a PG10) a HbA1c (N=74, r=0,637, P<0,0001). U diabetiků 1. 
typu (N=14) byla korelace mezi průměrem desetibodového AGP 
a HbA1c (r=0,763, P=0,002) větší než u diabetiků 2. typu (N=107, 
r=0,669, P<0,0001). Při hodnocení desetibodového VGP byl zjištěn 
fenomén svítání u 29/124 (23,4 %) osob s diabetem 1. nebo 2. typu.

Závěr
Do diabetologické ambulance přichází 79 % pacientů 

s osmi- až desetibodovým AGP. Průměrná glykemie desetibo-
dového AGP a rovněž průměrná glykemie nalačno silně kore-
luje s HbA1c. Fenomén svítání se vyskytoval u 23 % pacientů.

Podporováno	OLÚ	Paseka,	LF	UP	v	Olomouci	a	FN	Olomouc.
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Abstrakta

Selfmonitoring glykemií – glukometr, 
který napoví
Vladimíra Havlová
Centrum diabetologie IKEM, Praha

Dobrá kompenzace diabetu úzce souvisí nejen s četností 
selfmonitoringu glykemií, ale také s vyhodnocením glykemií 
a následným postupem činností, které by měly vést k žádou-
cím výsledkům.

K tomu může významně přispět glukometr, který napoví 
nejen hodnotou glykemie, ale také barevným (semaforovým) 
indikátorem rozmezí, zda je hladina glukózy v krvi „nízká“, 
„v rozmezí“ nebo „vysoká“. Přednastavení doporučeného roz-
mezí glykemií je individuální.

Pokud pacient chce vědět víc o svých hodnotách hladiny 
cukru v krvi, mít lepší přehled o četnosti nežádoucích glyke-
mií nebo přehled glykemií v grafech, může za pomoci aplika-
ce OneTouch Reveal zobrazit tyto informace v mobilním tele-
fonu nebo tabletu. 

Informace pak mohou být emailem sdílené s ošetřujícím lé-
kařem a pacient může dostat rychlou radu jak v léčbě diabetu 
postupovat a zamezit nežádoucím glykemiím.

Moderní technologie mohou rychle a významně přispět 
k lepší kompenzaci diabetu.

Závěr
Pacienti, ale i lékaři a zdravotní sestry by měli více využí-

vat nových moderních přístupů k edukaci, protože nové tech-
nologie v managementu diabetu mohou významně přispět 
nejen k lepší kompenzaci diabetu, ale i v komunikaci mezi pa-
cienty a zdravotníky.

Od kolébky k maturitě
Radka Šitová

abstrakt není k dispozici

Selfmonitoring glykemií a úprava dávek 
inzulínu – doporučení a realita
Milada Koukalová
Diabetologické centrum, FN u sv. Anny, Brno

Samostatnost při léčbě chronického o nemocnění, kdy hla-
dina krevního cukru kolísá v závislosti jak vnitřního, tak zevní-
ho prostředí značně ovlivňuje celkovou kompenzaci.

Aktivní zapojení nemocného může výrazně zlepšit jeho 
prognózu a zabránit vzniku nebo zpomalení rozvoje pozdních 
diabetických komplikací.

Studie jasně prokázaly, že častější frekvence měření přispíž-
vá ke zlepšení hodnot glykovaného hemoglobinu. Je třeba si 
uvědomit jaká je realita, možnosti pacientů a důvody, proč i re-
álná doporučení není pacient ochoten akceptovat.

Preventivní vyšetření syndromu 
diabetické nohy podiatrickou sestrou
Libuše Fialová, Jarmila Jirkovská, Johana Venerová, 
Vendula Havrlantová, Svatopluk Solař, Miroslav 
Zavoral
Diabetologické centrum, Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou zdravotní kom-

plikací diabetes mellitus. Řadí se mezi chronická onemocnění, 
která snižují kvalitu života nemocného. Pacienti se SDN mají 
výrazně sníženou mobilitu a soběstačnost, trpí depresemi, po-
ruchami spánku, mají většinou porušenou citlivost i prokrvení 
nohou a často jsou u nich přítomny další mikro- a makrovaso-
kulární pozdní diabetické komplikace. Prognóza pacientů po 
vysokých amputacích je závažná a péče o ně finančně nároč-
ná. Důsledná prevence má proto zásadní význam. Naším cílem 
bylo zavedení nemocničního screeningového systému, který 
umožní časné vyhledání diabetiků rizikových pro SDN mezi 
hospitalizovanými pacienty.

Metoda screeningu
Při příjmu pacienta k hospitalizaci vyplní všeobecná sest-

ra na každém lůžkovém oddělení komplexní ošetřovatelskou 
anamnézu, jejíž přímou součástí je sestava otázek posuzují-
cích riziko SDN. V případě alespoň jedné pozitivní odpovědi 
sestra informuje ošetřujícího lékaře a kontaktuje edukační po-
diatrickou sestru. Edukace rizikového diabetika probíhá opti-
málně v průběhu téže hospitalizace.

Úkoly edukační podiatrické sestry u pacienta vyhledah-
ného screeningem

Podiatrická sestra edukuje rizikového pacienta na lůžko-
vém oddělení o problematice SDN. Zkontroluje obě dolní kon-
četiny pacienta, hodnotí přítomnost otoků, deformit ev. stavů 
po amputaci, kladívkových prstů, otlaků, defektů nohou, kož-
ních a nehtových mykóz. Provede screeningové vyšetření neu-
ropatie pomocí monofilamenta, ladičky či vibratipu. Prokrvení 
dolních končetin hodnotí pomocí palpace periferních pulzací 
na arteria	dorsalis	pedis	a na arteria	tibialis	posterior, případně 
změří hodnoty tlaku na končetinách tonometrem ke stanovení 
ankle-brachial indexu. V případě ulcerace na noze zaznamená 
podiatrická sestra do formuláře stupeň klasifikace dle Wagne-
ra, dále s pacientem vyplní dotazník o edukaci SDN. Informu-
je pacienta o systému podiatrických ambulancí v České repubi-
lice a doporučí mu vhodnou frekvenci kontrol. Kontroluje obuv 
pacienta a o parametrech diabetické obuvi jej edukuje. Zdů-
razňuje pacientovi potřebu každodenní samostatné kontroly 
nohou, aby se případné otlaky, puchýře apod. zachytily a ná-
sledně ošetřily včas.

Závěr
Zavedení screeningu SDN u pacientů hospitalizovaných 

v naší nemocnici napomáhá časně vyhledat rizikové diabetič-
ky. Správně edukovaný diabetik pak může lépe předcházet rizi-
kům a samostatně pečovat o vlastní nohy.
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Abstrakta

Klinické důsledky chyb v odlehčení 
u syndromu diabetické nohy
Míla Fialková, Alena Stříbrská, Marta Křížová, 
Vladimíra Fejfarová
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha

Syndrom diabetické nohy je velmi vážná komplikace 
v životě diabetika. Je zapříčiněn rozvojem periferní neuropa -
tie a ischemie dolních končetin. Díky neuropatii pacient ztra-
tí cit v noze a přestává vnímat působení tlaku, následnou bo-
lest z nově vznikajícího defektu. Proto by prevence měla hrát 
v jeho životě jednu z hlavních rolí.

Edukací se snažíme naše pacienty přimět k denní kontrole 
a péči o jejich nohy. O vhodné obuvi pro diabetiky s nimi ho-
voříme prakticky každou návštěvu v ambulanci. Měli by nosit 
diabetické boty nebo individuální ortopedickou obuv, šitou na 
míru podle tvaru nohou a individuální stélky.

Pokud pacienti již defekt mají, odlehčují pomocí odlehčo-
vacích pomůcek, které pomáhají snižovat tlak na postiženou 
tkáň. Jedná se o poloboty, individuální nebo sériově vyráběné 

ortézy, sádry nebo sádrové dlahy, ve vybraných případech je 
nutné doporučit odlehčení pomocí pojízdného vozíku.

Ale i používání těchto pomůcek má svá pravidla a jejich po-
rušení přináší nové komplikace v péči a životě pacienta.

Tato prezentace se snaží poukázat právě na tyto kompli-
kace dvěma kazuistikami, které demonstrují nutnost pravidel-
né péče o nohy, pravidelných kontrol i odlehčovacích pomůcek 
a zejména nutnost řádné edukace, která může zabránit rozk-
voji zmíněných komplikací, konkrétně nových neuropatických 
diabetických ulcerací. Komplexní péče o pacienta je tedy i pre-
vencí rozvoje komplikací při požívání odlehčovacích pomůcek.

Současné možnosti vzdělávání sester 
v diabetologii, novinky
Kateřina Čechová
Diabetologické centrum, IKEM, Praha

příspěvek je zpracován v samostatném článku na str. 14–15

praktický přehled problematiky hojení ran

populární monografie pro pregraduální i postgraduální 
vzdělávání lékařů i sester-specialistek

formát A5, 370 stran, barevná, vázaná

cena: 390 Kč
při objednání knihy přímo v nakladatelství

neplatíte poštovné ani balné

Tuto knihu i další publikace si můžete snadno objednat na internetové adrese:

REPETITORIUM
HOJENÍ RAN 2

eshop.geum.org

p

nové rozšířené 
vydání

Nakladatelství GEUM s.r.o., Nádražní 66, 513 01 Semily, tel./fax: 481 312 585, e-mail: geum@geum.org, www.geum.org

REPETITORIUM
HOJENÍ RAN 2
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V současné době provádějí kvalifikovanou edukaci diabe-
tiků diabetologové (vyškolení v edukaci v rámci předatestač-
ní přípravy, včetně povinné stáže v edukaci v diabetologickém 
centru) a všeobecné sestry vyškolené v edukaci diabetiků (do-
nedávna bylo možné školení sester formou pomaturitního spe-
cializačního studia „diabetologická a edukační sestra“).

V současnosti mohou všeobecné sestry získat způsobi-
lost pro edukaci diabetiků absolvováním specializačního vzdě-
lávání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Obsahem 
studia a praxe je tématika v oblasti specializované péče o 
pacienty s onemocněním diabetes mellitus, specializovaná 
ošetřovatelská péče při syndromu diabetické nohy, specia-
lizovaná práce sestry v oblasti podiatrie, péče o chronickou 
ránu, nebo vzděláváním v certifikovaných kurzech, jež jsou 
akreditovány Ministerstvem zdravotnictví. Tyto certifikova-
né kurzy svým rozsahem neodpovídají dřívějšímu pomaturit-
nímu specializačnímu studiu.

(Národní diabetologický program České diabetologické 
společnosti – celé znění na www.diab.cz)

Všechny podrobnosti, další informace a přesná znění jsou 
uvedeny v zákoně:

Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způ-
sobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních).

Specializační vzdělávání
Specializační vzdělávání je jednou z forem celoživotního 

vzdělávání. Jeho absolvováním získává zdravotnický pracov-
ník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných 
činností příslušného zdravotnického povolání. Specializační 
vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení a je ukončeno 
atestační zkouškou.

Zařazení do specializačního vzdělávání
Uchazeč o specializační vzdělávání vyplní žádost o zařa-

zení přes aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) 
na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz. Vyplněný formulář uloží, 
vytiskne a po potvrzení zaměstnavatelem a podpisu zašle na 
kontaktní místo uvedené ve formuláři. Uchazeč má možnost 
zvolit si akreditované zařízení, kde chce specializační vzdělá-
vání absolvovat.

K žádosti o zařazení je třeba doložit:
• úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobi-

losti, popřípadě specializované způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti;

• v případě, že uchazeč získal Osvědčení k výkonu povolá-
ní bez odborného dohledu, uvede číslo registrace a přiloží 
pouze prosté kopie dokladů o vzdělání.

Financování specializačního vzdělávání
Ministerstvo zdravotnictví každoročně do 31. prosince sta-

noví maximální počet rezidenčních míst, na která se poskytu-
je dotace ze státního rozpočtu, a to na úhradu nákladů spo-
jených se specializačním vzděláváním. Seznam rezidenčních 
míst v jednotlivých oborech je zveřejněn na www.mzcr.cz /Od-

borník/Zdravotník/Vzdělávání a uznávání kvalifikací/Dotační 
programy/Rezidenční místa.

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče 
v interních oborech (dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)

Vzdělávací program tohoto specializačního vzdělávání, 
včetně vstupních podmínek, učebního plánu, profilu absol-
venta k dispozici na stránkách MZ ČR. http://www.mzcr.cz/
Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializac-
niho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-
-narizeni-vlady-c-sb_4225_3082_3.html

Akreditaci k teoretické části mají
Ústřední vojenská nemocnice Praha, Thomayerova nemoc-

nice Praha, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů Brno, Krajská zdravotní a.s. – Masaryko-
va nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Akreditaci k praktické části mají
FN Ostrava, Nemocnice Znojmo, Nemocnice Jihlava, p.o., 

Hospic sv. Alžběty p.o.s. Brno, FN Olomouc, Krajská zdravotní 
a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ústřední 
vojenská nemocnice Praha, Městská nemocnice Ostrava p.o., 
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Nemocnice 
České Budějovice, a.s., Thomayerova nemocnice Praha, Vojen-
ská nemocnice Olomouc, FN u sv. Anny Brno.

Certifikovaný kurz
Certifikovaný kurz je další formou celoživotního vzdělá-

vání. Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotnický pra-
covník získává zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vy-
mezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou 
odbornou, nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaný 
kurz uskutečňuje akreditované zařízení a po úspěšném absol-
vování vydává účastníkovi certifikát. Certifikát má platnost 
v ČR a jsou v něm uvedeny činnosti, k nimž absolvent získal 
zvláštní odbornou způsobilost.

Zařazení do certifikovaného kurzu
Uchazeč o certifikovaný kurz podá žádost o zařazení akre-

ditovanému zařízení.
K žádosti je třeba doložit

• úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobi-
losti, popřípadě specializované způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti;

• v případě, že uchazeč získal Osvědčení k výkonu povolá-
ní bez odborného dohledu, uvede číslo registrace a přiloží 
pouze prosté kopie dokladů o vzdělání.

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci dia-
betiků

Centrum diabetologie IKEM pořádá certifikovaný kurz, s cí-
lem vyškolit všeobecné sestry v základech moderní diabetolo-
gie a připravit je pro výuku dospělých diabetiků. Kurz je akre-
ditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vzdělávání sester v diabetologii
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Kurz je veden lektory (lékaři a sestrami) z diabetologických 
center v České republice a je určen všeobecným sestrám, kte-
ré se starají o dospělé diabetiky. Podmínkou pro zařazení je od-
borná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry Osvěd-
čení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a 
nejméně tříletá praxe ve zdravotnickém zařízení na interním, 
diabetologickém nebo obdobném oddělení či ambulanci.

Skládá se ze čtyř dvoudenních přednáškových cyklů a pěti-
denní praxe v diabetologickém centru IKEM pod odborným ve-
dením. Absolventky celého certifikovaného kurzu v závěru vy-
plňují znalostní písemný test a prezentují vlastní kazuistiku.

Celý kurz je nutné absolvovat nejdéle v průběhu dvou let 
(od data prvního dvoudenního přednáškového cyklu do data 
závěrečné zkoušky).

Po absolvování kurzu, tzn. všech čtyř dvoudenních cyklů, po 
splnění praxe, testu a prezentaci kazuistiky absolvent obdrží cer-
tifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým získá odbornou způ-
sobilost k vybraným tématům z edukace dospělých diabetiků.

Účastnický poplatek je 4 000 Kč (čtyři dvoudenní přednáš-
kové cykly, každý cyklus možno hradit jednotlivě 1 000 Kč), 
plus 1 750 Kč (pětidenní praxe v diabetologickém centru pod 
odborným dohledem) a 500 Kč jako poplatek za závěrečnou 
zkoušku.

Registrace a podrobnější informace
Kateřina Čechová
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 
tel.: 732 559 667
e-mail: kace@ikem.cz

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou 

sekcí České diabetologické společnosti a Českou asociací ses-
ter pořádají certifikovaný kurz, zaměřený na péči o pacienty se 
syndromem diabetické nohy.

Kurz je veden lektory (lékaři a sestrami) z největších po-
diatrických center v České republice a je určen sestrám z po-
diatrických a diabetologických ambulancí, chirurgickým, inter-
ním a dermatologickým sestrám a také sestrám z domácí péče 
nebo z ambulancí pro hojení ran apod.

Skládá se ze dvou přednáškových částí (4+3 dny) a tříden-
ní praxe v diabetologickém centru IKEM na podiatrické ambu-
lanci pod odborným vedením.

Absolventky celého kurzu v závěru vyplňují znalostní pí-
semný test a prezentují vlastní kazuistiku. Po absolvování kur-
zu získají certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, který by měl 
opravňovat provádět určitý typ specializovaných výkonů.

Účastnický poplatek je 4 000 Kč (ve dvou splátkách) a za-
hrnuje teoretickou i praktickou část kurzu a 1 050 Kč za povin-
nou třídenní praxi na podiatrické ambulanci IKEM.

Registrace a podrobnější informace
Kateřina Čechová
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel.: 732 559 667
e-mail: kace@ikem.cz

Vykazování kódu pro sestru v diabetologii
Od 1. ledna 2010 existuje v sazebníku výkonů „Reedukace 

pacienta s diabetem mellitem a jemu blízkých osob“ pod číslem 
06145. Tento výkon může vykazovat pouze všeobecná sestra 
se specializací v Ošetřování, léčení a edukaci diabetiků nebo 
v Ošetřovatelské péči o pacienty ve vybraných klinických obo-
rech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dia-
betem mellitem (dnes již neexistující obor specializačního 
vzdělávání) nebo se specializovanou způsobilostí získanou v 
kterémkoliv oboru specializačního vzdělání a zároveň se zís-
kanou zvláštní odbornou způsobilostí získanou ve kterémko-
liv certifikovaném kurzu v diabetologii pro sestry (Certifikova-
ný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků, IKEM Praha, 
Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o pacienty 
s diabetem mellitem v NCO NZO Brno).

Výkon lze vykazovat pouze ambulantně, maximálně 6x za 
rok, doba trvání výkonu je 50 minut a podmínkou je odborný 
garant, lékař diabetolog. K zahájení výkonu je nutná indikace 
ošetřujícího lékaře.

06129 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu, nutná indikace 
ošetřujícího lékaře, lze vykázat pouze ambulantně, maximálně 
třikrát denně po dobu nejvýše 14 dnů.

Vykazování kódu pro sestru v podiatrii
Od 1. ledna 2015 existuje v sazebníku výkonů výkon „Ošet-

ření hyperkeratóz a preulcerativních lézí u diabetiků“ pod čís-
lem 06130. Tento kód může vykazovat pouze všeobecná sestra 
se získanou zvláštní odborností v Certifikovaném kurzu v po-
diatrii (Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii, 
IKEM Praha, Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syn-
dromem diabetické nohy NCO NZO Brno).

Výkon lze vykazovat pouze ambulantně, maximálně 6x za 
rok, v podiatrických ambulancích, nebo v zařízeních Domá-
cí péče nebo v Ústavech sociální péče. Doba trvání výkonu je 
45 minut a k zahájení výkonu je nutná indikace lékaře.

09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 
(10–30cm2); 09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních 
a podkožních afekcí do 10 cm2.


