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Program

Program Pracovního dne Sekce sester ČDS
při 47. Diabetologických dnech v Luhačovicích
15. dubna 2011

7.30–8.30 registrace

8.30–8.35 zahájení pracovního dne
 Jitka Andrášková

1. BLOK
Koordinátoři:  Jitka Andrášková, Jaroslava Kreuzbergová

8.35–8.55 Dietoterapie
 A. Jirkovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha) 
 
8.55–9.10 Edukace probandů v rámci stanovení glykemického indexu vybra-

ných potravin
 Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2, 3, Helena Přibylová2 (1Ústav ošetřova-

telství, Institut zdravotnických studií Fakulty humanitních studií 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; 2Ústav fyziologie, LF UP Olomouc; 
3II. interní klinika, FN Olomouc)

9.10–9.25 Laktózová intolerance versus laktózová tolerance
 Veronika Březková1, 2, Halina Matějová1 (1Ústav preventivního lékař-

ství, Masarykova univerzita, Brno; 2Masarykův onkologický ústav, 
Brno)

9.25–9.40 Strava při antikoagulační léčbě a diabetes mellitus
 Eva Horáková, Jana Eliášová (SZŠ a VZŠZ, Brno)

9.40–10.00 Vlídnou dietoterapií k vysazení inzulínu u pacienta s diabetes mel-
litus 2. typu a depresí – kazuistika

 Jaroslava Kreuzbergová (Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň)

10.00–10.15 Jak se žije dětem s cukrovkou?
 Šárka Nosálková (Občanské sdružení Dítě s Diabetem)

10.15–10.30 přestávka

2. BLOK
Koordinátor:  Jaroslava Kreuzbergová

10.30–12.00 řízená diskuse u posterů

 Hodnocení přínosu edukace v certifikovaném kurzu „Základy mo-
derní diagnostiky a léčby diabetu“

 Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2, 3 (1Ústav ošetřovatelství, Institut zdra-
votnických studií Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně; 2Ústav fyziologie, LF UP Olomouc; 3II. interní klinika, FN Olo-
mouc)

 Nové přístupy v edukaci pacientů
 Renáta Říhánková (Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN 

Plzeň)
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 Využití inzulínového dávkovače HumaPen MEMOIR v praxi 
 Ivana Kobrová, Marcela Kokošková (Diabetologické centrum, I. inter-

ní klinika FN Plzeň)
 Edukace kalkulátoru bolusů 
 Hana Kůsová (Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň)

 Praktické zkušenosti edukační sestry s kontinuálním měřením gly-
kemie

 Kateřina Čechová, Vladimíra Havlová, Jana Mašková, Alexandra Jir-
kovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha)

 Onemocnění štítné žlázy v těhotenství a gestační diabetes
 Lenka Vokurková, Michal Krčma, Eva Dvořáková (Endokrinologická 

ambulance, I. interní klinika, FN Plzeň)

 Opakované uroinfekce u pacientky po kombinované transplantaci 
ledviny a pankreatu

 Lenka Forejtová, Veronika Vamberská, Michal Dubský (Klinika dia-
betologie, IKEM, Praha)

 Nová možnost vyšetření očního pozadí diabetiků fundus kamerou
 Šárka Eisenreichová, Tomáš Sosna, Terezie Pelikánová (Centrum dia-

betologie, IKEM, Praha)

 Příčiny diabetické ketoacidózy u dospělých nemocných s diabetes 
mellitus 1. typu 

 Marie Jandová, Silvie Lacigová, Jitka Gruberová (Diabetologické cen-
trum, I. interní klinika, LF UK a FN Plzeň)

 Pacient se syndromem diabetické nohy – návaznost na scintigrafic-
ké a RTG zobrazení (kazuistika)

 Ivana Kuníková1, Renata Píchová1, Hana Křížová1, Šárka Hynková1, 
Elena Šilhová2, Antonín Kratochvíl2, Michal Anděl2, Otto Lang1 (1Kli-
nika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha; 
2II. interní klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha)

 Vliv redukční diety na oxidační stres a endotelovou dysfunkci
 Jana Pacnerová, Marcela Jarolímková, Martin Prázný, Jan Škrha 

(III. interní klinika a Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, 
1. LF UK a VFN, Praha)

 Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
 Marta Křížová, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská et al. (Cen-

trum diabetologie, IKEM, Praha)

12.00–12.45 přestávka

 
3. BLOK
Koordinátoři: Renata Říhánková, Jitka Andrášková

12.45–13.00 Selfmonitoring u diabetiků 1. typu
 Marek Honka (Interní klinika, FN Ostrava)

13.00–13.20 Podiatrická péče – „za minutu dvanáct“?
 Monika Kučerová, Alena Stříbrská, Vladimíra Fejfarová (Podiatrická 

ambulance, IKEM, Praha)

13.20–13.40 Co by sestra neměla přehlédnout
 Marta Křížová, Blažena Linhartová (Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

Program

Fotografie na obálce:

Vilémův pramen
(Pitný pavilon, Karlova Studánka)

Foto: © Geum – Mgr. Karel Vízner
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13.40–14.00 Skupinová edukace – efektivní cesta ke zlepšení compliance na-
šich pacientů

 Jana Parkányiová (Medical Liaison Manager, Diabetes, Central EMS)

14.00–14.25 diskuse 

14.25–14.30 závěr

Program
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Abstrakta Souhrn
Naše několikaleté zkušenosti s kontinuálním měřením glyke-

mie přispěly k formulaci základních informací a instrukcí pro 
pacienty před a během monitorace glykemie. Toto poučení ob-
drží pacienti písemně a většinou již v ambulanci svého diabeto-
loga s dostatečným předstihem. Samotné zahájení kontinuální-
ho měření následuje většinou po několika týdnech, respektive 
před další návštěvou diabetologa.

Závěr
Dospěli jsme k závěru, že předchozí znalost základních in-

formací a instrukcí o kontinuální monitoraci glykemie ve for-
mě písemného poučení velmi usnadňuje jak orientaci pacienta 
v neznámé situaci, tak pomáhá v práci ošetřujícímu zdravot-
nickému personálu.

Nová možnost vyšetření očního pozadí 
diabetiků fundus kamerou
Šárka Eisenreichová, Tomáš Sosna, Terezie Pelikánová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Diabetes je onemocnění, které ve svém průběhu vede k roz-

voji dlouhodobých orgánových komplikací. Diabetologa zajímá 
nejen kompenzace diabetu, hodnota krevního tlaku, lipidogram 
apod., ale musí pátrat také po projevech těchto komplikací. 
Mezi nejzávažnější z nich patří onemocnění oka (diabetická 
retinopatie). S diabetickou retinopatií (DR) se setkáváme u více 
než 80 % nemocných s diabetes mellitus (DM) 1. typu a u více 
než 60 % nemocných s DM 2. typu s trváním delším než 20 let. 
Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou oslepnutí u osob 
v produktivním věku. Důležitá je proto i spolupráce s oftalmolo-
gem, který provádí vyšetření očního pozadí. Ke screeningovým 
účelům se první kontrola doporučuje ihned při záchytu cukrov-
ky a dále minimálně jednou ročně. Častější kontroly očního po-
zadí by měly být při patologickém nálezu, v těhotenství nebo 
při velkých změnách v terapii či kompenzaci.

Metodika
Na našem pracovišti CD IKEM jsme začali využívat možnost 

screeningu očního pozadí sestrou, který využíváme zejména pro 
naše pacienty bez nálezu na očním pozadí. Jde o snímkování 
očního pozadí pomocí fundus kamery Zeiss (VISUCAM lite Di-
gital Camera), která je schopna snímky očního pozadí uchovat 
a odeslat do informačního systému IKEM. Snímky vyhodnotí of-
talmolog a doporučí další postup. To může být kontrola pomocí 
fotografie očního pozadí, nebo je pacient odeslán do diabetolo-
gické oční poradny, kde bude nadále kontrolován lékařem. Vel-
kou výhodou je možnost vyšetření i bez rozkapání očí a možnost 
porovnat změny oproti snímkům z minulé kontroly.

Závěr
Vyšetření fundus kamerou a stereoskopická fotografie je 

jednoduché, reprodukovatelné vyšetření, které může prová-
dět sestra a je použitelné ke screeningu diabetické retinopatie. 
Retinofotografie šetří čas lékaře i pacienta. Motivuje nemocné 
k návštěvám očního lékaře a k pravidelnému screeningu očního 

Laktózová intolerance versus laktózová 
tolerance
Veronika Březková1, 2, Halina Matějová1 
1Ústav preventivního lékařství, Masarykova univerzita, Brno
2Masarykův onkologický ústav, Brno

Mezi nejběžnější zdravotní obtíže související s příjmem potra-
vy patří ty spojené s tzv. nesnášenlivostí mléka. Ačkoliv je tento 
termín nepřesným zobecněním mnoha různých diagnóz, je vel-
mi často veřejností používán. Rozšířenější intolerance mléčného 
cukru laktózy je zaměňována za alergii na bílkovinu kravské-
ho mléka, která se v populaci vyskytuje méně často. Podstata 
je však úplně odlišná, stejně jako řešení. Část veřejnosti se ale 
v této souvislosti obvykle dělí na dva nesmiřitelné tábory: od-
půrce mléka a mléčných výrobků a jejich příznivce.

Určitá forma laktózové intolerance (respektive hypolaktázie) 
se přitom vyskytuje přibližně u 70 % světové populace. Tento 
velký výskyt se stal základem spekulací, zda nedostatek laktázy 
vlastně není „normální“ či „přirozený“ stav a dostatečná akti-
vita laktázy i v dospělosti „abnormální“ mutace. 

Tolerance laktózy je však závislá nejenom na „dědictví“ před-
ků, ale také na individuální kondici zažívacího traktu, množství 
laktózy v jídelníčku a celkovém zdravotním stavu každého. V té-
to souvislosti jsou proto velmi zajímavé diagnostika laktózové 
intolerance a její možné terapeutické strategie. 

Praktické zkušenosti edukační sestry 
s kontinuálním měřením glykemie
Kateřina Čechová, Vladimíra Havlová, Jana Mašková, Alexandra 
Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Kontinuální monitorace glykemie u pacientů s diabetes mel-

litus (DM) 1. typu i DM 2. typu v IKEM probíhá již několik let. 
V roce 2008 byl počet monitorací 49, v roce 2009 to bylo již 252, 
v roce 2010 počet vzrostl na 359 monitorací a během prvního 
měsíce letošního roku jsme monitorovali 32 pacientů. 

V IKEM využíváme k monitoracím glykemií různé druhy sen-
zorů, což poskytuje možnost výběru nejvhodnějšího typu moni-
torace pro jednotlivé pacienty, s ohledem na jejich stávající druh 
léčby diabetu, mentální a technické schopnosti, ale i s ohledem 
na přání ošetřujícího lékaře.

Úspěch celého průběhu kontinuálního měření glykemie, kte-
ré trvá několik dní, závisí zejména na předchozí dostatečné 
edukaci pacienta.

Abstrakta jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z au-
torů. Nejsou zařazena abstrakta přednášek, která nebyla redak-
ci k dispozici do uzávěrky vydání.
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pozadí. Pravidelné kontroly a včasné ošetření očí mohou našim 
pacientům zachránit zrak.

Podpořeno MZO 00023001. 

Opakované uroinfekce u pacientky po 
kombinované transplantaci ledviny 
a pankreatu
Lenka Forejtová, Veronika Vamberská, Michal Dubský
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Diabetes mellitus (DM) 1. typu s pokročilými orgánovými kom-

plikacemi je indikací k transplantaci jak samotného pankreatu, 
tak ke kombinované transplantaci ledviny a slinivky, event. Lan-
gerhansových ostrůvků. Pacienti, kteří podstoupí transplantaci 
musí pravidelně užívat imunosupresiva (léky na snížení imu-
nity), aby nedošlo k rejekci transplantovaného orgánu. Vzhle-
dem ke snížené imunitě jsou tito pacienti náchylnější k virovým 
a bakteriálním infekcím. 

Kazuistika
U pacientky J. M. narozené v roce 1967 byl DM 1. typu zjištěn 

při druhém těhotenství (1988). Pro labilní diabetes a časté hypo-
glykemie byla roku 2005 nasazena inzulínová pumpa. Pro progresi 
renální insuficience byla pacientka zařazena na waiting list.

V březnu 2008 byla provedena kombinovaná transplantace 
ledviny a slinivky, vzhledem k trombóze byl však štěp slinivky 
v časném pooperačním období explantován. V dubnu 2009 byla 
provedena re-transplantace pankreatu bez komplikací.

I přes dobrou funkci obou štěpů je pacientka často hospita-
lizována (11 hospitalizací od re-transplantace) na naší klinice 
pro uroinfekce. 

Během hospitalizací byl opakovaně vykultivován kmen re-
zistentní bakterie Klebsiella pneumoniae ESBL v moči s velmi 
omezenou citlivostí na antibiotika. Po intenzivní dvoutýdenní 
terapii i.v. antibiotiky stav upraven, pacientka propuštěna a po 
3–6 týdnech opět přijata pro recidivu stejných obtíží se stejným 
kultivačním nálezem. Provedena úprava imunosupresní terapie, 
její opakované snížení však bez efektu. Po konzultaci s urolo-
gem byla zahájena léčba autovakcínou. Momentálně probíhá 
druhá aplikace autovakcíny.

Závěr
Transplantace ledviny a pankreatu je účinnou metodou léčby 

komplikovaného diabetu 1. typu, která zbavuje závislosti na dia-
lýze a zlepšuje kvalitu života pacientů. Imunosupresní terapie 
s sebou však nese rizika zvýšené náchylnosti k infekcím, která 
v extrémním případě může vést k velkému omezení kvality ži-

vota, zvláště u pacientů pre-dialyzačních, a ke snížení psychic-
ké pohody jak bylo prezentováno v naší kazuistice.

Strava při antikoagulační léčbě a diabetes 
mellitus
Eva Horáková, Jana Eliášová
SZŠ a VOŠZ, Brno

Stále více diabetických pacientů je léčeno perorálními anti-
koagulancii. Stabilní příjem vitamínu K je významným pozitiv-
ním činitelem v antikoagulační léčbě. Respektování diabetic-
ké diety však zůstává základním principem v léčbě diabetika 
z pohledu výživy.

Vitamín K aktivuje bílkoviny zajišUující srážení krve, účast-
ní se při tvorbě kostní hmoty a ve střevě se podílí na přeměně 
glukózy na glykogen. Vitamín K je vitamín rozpustný v tucích. 
Patří mezi poměrně stabilní vitamíny, které se nemění tepelnou 
úpravou ani skladováním. Množství vitamínu v potravinách ko-
lísá v závislosti na ročním období. 

Strava diabetika při antikoagulační léčbě vychází ze zásad 
správné výživy, diabetické diety, stravovacích návyků a v inhibi-
ci tvorby vitamínu K. Velmi důležité je zabránit kolísání hladiny 
vitamínu K. Ideální je dietu sestavit tak, aby příjem vitamínu 
K byl pravidelný a stálý. Doporučené množství vitamínu K při 
antikoagulační léčbě je 70–80 µg/den, jeho příjem by však ne-
měl přesáhnout 250 µg/den. Dávka ve stravě by měla být stá-
lá, kolísavý příjem sebou přináší rizika spojená s projevy jeho 
nadbytku nebo nedostatku. Při velkém množství vitamínu K ve 
stravě hrozí riziko trombóz a při nízkém množství vitamínu K 
nebezpečí krvácení.

Potraviny rozdělujeme na vhodné a nevhodné podle množ-
ství vitamínu K. Na základě tohoto rozdělení sestavujeme jídelní 
lístky, které zajistí stálý přísun vitamínu K. Vždy je nutné zo-
hlednit přání a možnosti nemocného a posoudit, zda lze jídel-
níček používat dlouhodobě. Předejdeme tím nepříjemným ná-
sledkům nedodržení diety způsobeným neporozuměním nebo 
nemožností nemocného našim radám vyhovět.

Příčiny diabetické ketoacidózy u dospělých 
nemocných s diabetes mellitus 1. typu
Marie Jandová, Silvie Lacigová, Jitka Gruberová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, LF UK a FN Plzeň

Úvod
Diabetická ketoacidóza (DKA) je závažné, život ohrožující one-

mocnění. Uvádí se 4–8 epizod DKA/1 000 nemocných s diabe-

Klebs Edwin (1834–1913) – německo-švýcarský patolog, otec Arnolda Klebse, vynikajícího specialisty v oboru TBC. E. Klebs je rodák z Královce, medicínu studoval v Berlíně u R. Vir-
chowa, doktorát získal r. 1858. E. Klebs sloužil jako vojenský lékař v pruské armádě během prusko-francouzské války, učil ve Würzburgu, Praze, Zürichu a Chicagu. Známým se stal 
zejména svými pracemi o infekčních nemocích. R. 1883 identifikoval bakterii Corynebacterium diphteriae jako příčinu difterie, která je známa také jako Klebs-Löffler bacillus. Na jeho 
počest byl pojmenován rod bakterií z čeledi Enterobacteriaceae názvem Klebsiella. (Zdroj informací: archiv redakce)

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, jako 
lékař působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde se nakazil 
TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům podobné větvené 
kožní buňky“. (Zdroj informací: archiv redakce)
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tes mellitus (DM) 1. typu, ve 20 % se jedná o recidivy, ve 2–5 % 
může DKA končit smrtí. Příčinou je vždy nedostatek inzulínu. 
Důvody nedostatku inzulínu jsou však různé. Absolutní nedo-
statek je typický pro manifestaci diabetu. Další, poměrně častá 
příčina, je nedostatek daný úmyslným nebo neúmyslným ne-
podáváním inzulínu. Poslední příčinou jsou stavy, kdy se, např. 
z důvodu jiného onemocnění, zhorší citlivost k inzulínu a běž-
ně podávané množství nestačí zabránit DKA. Podstatná část 
DKA je odvratitelná.

Cílem našeho sledování bylo retrospektivně zhodnotit příči-
ny, které vedly k DKA našich nemocných a vyvodit z nich pre-
ventivní opatření. 

Metodika
Soubor tvořili nemocní, kteří byli od roku 2008 do 2010 včet-

ně hospitalizováni na I. interní klinice FN v Plzeň. Kromě pří-
čin, které vedly k DKA, jsme zjišUovali základní charakteristiku 
nemocných a jejich diabetu (věk, trvání DM a věk manifestace 
DM, typ inzulínové léčby, kompenzace DM a přítomnost kom-
plikací). Příčiny jsme klasifikovali následně: 

1.  manifestace DM;
2.  jiná nemoc;
3.  porucha inzulínové pumpy (ucpání kanyly, rozbitý zásob-

ník, vypadlá kanyla, rozpojení systému);
4.  úmyslné vynechání inzulínu (bolusové dávky nebo zasta-

vení pumpy);
5.  alkohol, drogy;
6.  psychiatrické onemocnění;
7.  jiná příčina (neschopnost nemocného zvládnout nastalou 

situaci).

Výsledky
Formát výsledků medián (min; max): celkem bylo hospitali-

zováno 42 nemocných (23 žen, 19 mužů), 3 z nich opakovaně 
(3–4×). Medián věku byl 37 (17; 67) let, trvání DM 10 let (17; 
38). Diabetes byl manifestován v 26,5 letech (1; 42). Všichni byli 
léčeni intenzifikovaným inzulínovým režimem, z toho 34 inzu-
línovou pumpou. Kompenzace DM – HBA1c 9 % (5,1; 13,7), u 13 
byly přítomny chronické komplikace. 

Příčiny DKA jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Závěr
Naše sledování potvrdilo, že přibližně 30 % příčin DKA je dáno 

manifestací diabetu. Zbylých 70 % však vzniká úmyslným nebo 
neúmyslným vynecháním inzulínu. Našim dalším úkolem bude 
se zaměřit právě na tyto vyhnutelné příčiny DKA. V edukaci 
(a re-edukaci) se zaměříme na opakované procvičování zvládání 
období interkurentní nemoci a na technické dovedností s pum-
pou či s dávkovačem. Nemocným, kteří si DKA způsobují úmy-
slně (opakovaně), musí být poskytnuta odborná psychologická 
nebo psychiatrická pomoc. Často je právě opakovaná DKA vý-
razem nepřijetí nemoci. 

Práce byla podpořena VZ MŠTV CEZ: MSM0021620814.

Využití inzulínového dávkovače HumaPen 
MEMOIR v praxi
Ivana Kobrová, Marcela Kokošková 
Diabetologické centrum, I. Interní klinika FN Plzeň

Úvod
Od července roku 2009 máme možnost využívat v praxi inzu-

línový dávkovač HumaPen MEMOIR, který jako jediný na čes-
kém trhu má funkci paměti aplikovaných dávek. Z této funkce 
mohou profitovat zejména pacienti zapomínající si aplikovat 
inzulín. Je určen k aplikaci inzulínů firmy Eli Lilly CR s. r. o. (Hu-
mulin R, Humulin N, Humalog) v 3 ml náplních. Jeho nastavení, 
naplnění, složení a obsluha jsou jednoduché. Dávkovat lze 1–60 
jednotek inzulínu. Otáčením dávkovacího tlačítka lze navolit 
požadovanou dávku, kterou můžeme snadno změnit či opravit. 
Kromě zvukového efektu (klik) máme i vizuální kontrolu nasta-
vené dávky na digitálním displeji. Po aplikaci je údaj o velikosti 
dávky spolu s datem a časem podání uložen do paměti a lze jej 
kdykoliv vyvolat. V paměti se ukládá 16 posledních aplikovaných 
dávek. Dávkovač má záruční lhůtu 36 měsíců, čemuž odpovídá 
životnost baterie. Vybití baterie je signalizováno tři týdny před 
jejím úplným vyčerpáním a dávkovač je nadále funkční při volbě 
poslechem. Na předpis dávkovače je doplatek 540 Kč.

Cíl
Cílem práce bylo pomocí jednoduchých dotazníků zjistit, zda 

a jak často pacienti léčení inzulínem zapomínají aplikovat dáv-
ku, jakou roli při volbě dávkovače hraje doplatek a pokud již 
dávkovač využívají, jak jsou spokojeni s jeho funkcemi.

Metodika a výsledky
Z dotazníku A (viz tab. č. 2) je zřejmé, že většina pacientů léče-

ných IIR přiznává zapomínání aplikace inzulínu, což může vést 
ke zhoršení kompenzace. Téměř polovina by i za cenu změny 
typu inzulínu uvítala dávkovač s pamětí. Doplatek se zdá být 
přijatelný, ale zůstává otázkou, proč více pacientů této aplikač-
ní možnosti nevyužije.

Dotazník B hodnotí využití a obsluhu dávkovače kladně a po-
tvrzuje cíl výrobce, tzn. možnost nahlédnutí do paměti, pokud 
si pacient není jist, zda aplikoval inzulín.

Vlídnou dietoterapií k vysazení inzulínu 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu 
a depresí – kazuistika 
Jaroslava Kreuzbergová
Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň

Cíle
V současné léčbě diabetes mellitus došlo k významnému 

pokroku jak na poli techniky, tak na poli farmaceutickém. Ani 

Tab. č. 1: Příčiny diabetické ketoacidózy

manifestace DM jiná nemoc porucha pumpy vynechání inzulínu alkohol, drogy
psychiatrické
onemocnění

jiná příčina

13 6 11 6 3 8 3

Diasestra_2011_sup1.indd   Odd1:9Diasestra_2011_sup1.indd   Odd1:9 1.4.2011   14:51:561.4.2011   14:51:56



SESTRA V DIABETOLOGII � SUPLEMENTUM 1/2011

8 Abstrakta

o důležitosti psychosomatického dopadu na nemoc, zejména 
chronickou a doživotní, už nejsou pochybnosti. Otázky problé-
mu vhodné diety jsou obecně známy a přesto mnozí považují 
dodržování zdravého životního stylu za nedosažitelné. Právě 
zde dochází k největšímu porušování pravidel a to zejména 
z psychologických důvodů. Formou kazuistiky se snažím do-
kázat, že hodnoty, které někomu přijdou nicotné, mohou pro 
druhého představovat ty nepřekročitelné…

Kazuistika 
68letý muž, diabetik 2. typu byl odeslán psychiatrem do obe-

zitologické poradny ke snížení hmotnosti. Jmenovaný je řadu 
let v péči ambulantní psychiatrie pro psychosomatické potí-
že spojené s poruchou spánku, za posledních 5 let došlo k ná-
růstu jeho váhy o 30 kg, tj. na 140 kg. Má hypertenzi, ICHS, je 
po cévní mozkové příhodě. Diabetickou dietu nedodržuje, má 
špatný denní režim. Pracuje jako zedník.

V období od června 1999 do roku 2001 léčen pro diabetes mel-
litus (123–126 kg tělesné hmotnosti, HbA1c 7,2–10,1 %) a hyper-
tenzi (190/100–130/80 mmHg) metforminem (Siofor), indapa-
midem (Indap), betaxololem (Lokren), cilazaprilem (Inhibace). 
Opakovaně byl edukován v diabetologické poradně.

V červnu 2001 spáchal jeho jediný syn sebevraždu. 
V období od září 2001 do dubna 2003 byly pacientovy me-

tabolické parametry následující: HbA1c 9,5–10,2 %, tělesná 
hmotnost 120–125 kg. Léčen metforminem (Siofor), glimepiri-
dem (Amaryl), indapamidem (Indap). V červenci 2003 po pro-
dělané cévní mozkové příhodě přetrvala lehká pravostranná 
paréza. HbA1c 8,4 %, tělesná hmotnost 108 kg, krevní tlak (TK) 
150/90 mmHg. Do léčby přidán warfarin; průběžně edukován 
v diabetologické poradně.

Další vývoj metabolických parametrů a farmakoterapie byl ná-
sledující: květen 2004 – HbA1c 6,2 %, tělesná hmotnost 113 kg, TK 
130/90 mmHg; březen 2005 – leden 2006 HbA1c 6,1 %, hmotnost 
121 kg, TK 130/80 mmHg; duben 2006 – HbA1c 6,3 %, hmotnost 
133 kg, doporučen Xenical, který ale nebyl užíván. Průběžně 
edukován v diabetologické poradně. V červenci 2006 HbA1c 
7,1 %, hmotnost 137 kg, zkouší brát Xenical, ale pro průjmy jej 
vysazuje; v lednu 2007 – HbA1c 7,9 %, v léčbě změněn metformin 
(Glucophage); v červenci 2007 HbA1c 11 %, hmotnost 130 kg, do 

léčby pokus o přidání Actrapidu, který po jediné aplikaci odmítl. 
V září 2007 HbA1c 10,4 %, hmotnost 126 kg, průběžně edukován 
v diabetologické poradně. V lednu 2008 HbA1c 6,1 %, hmotnost 
133 kg, v listopadu 2008 HbA1c5,5 %, hmotnost 138 kg.

V lednu 2009 byl psychiatrem na základě zhoršení deprese ode-
slán do obezitologické poradny s cílem zhubnout. Jeho HbA1c byl 
6,8 %, hmotnost 140 kg, ve farmakoterapii gliklazid (Diaprel), pi-
oglitazon (Actos), akarbóza (Glucobay). Edukován, doporučeno 
plavání a sestaven plán jídelníčku s váhami potravin.

V únoru 2009 HbA1c 6,8 %, hmotnost 138 kg. Pacient vyne-
chává sladká jídla, denně pije 4 piva, které označuje za svou 
jedinou radost. Je apatický a smutný.

V květnu 2009 HbA1c 8 %, hmotnost 138 kg. Občas do stravy 
zařazena sladká jídla. Edukace, procházky se psem, doporu-
čena vzdálenější hospoda, plán jídelníčku.

V prosinci 2009 hmotnost 136 kg, HbA1c 11 %, v léčbě Actra-
pid 12-10-10 IU. V březnu 2010 HbA1c 10,8 %, hmotnost 129 
kg, v léčbě aspart (NovoRapid) 20-18-18 U, akarbóza (Glucobay) 
3krát 100 mg. V červenci 2010 HbA1c 10,6 %, do léčby přidán 
glargin (Lantus) 30 U, tělesná hmotnost 129 kg. Každodenní 
procházky do vzdálené hospůdky (blízkou mu zavřeli).

V říjnu 2010 je jeho tělesná hmotnost 127 kg, cítí se skvěle, 
žertuje. HbA1c 11,6 %, inzulín vysazen, v léčbě liraglutid (Vic-
toza), glimepirid (Oltar), akarbóza (Glucobay).

V prosinci 2010 HbA1c 10,3 %, hmotnost 124 kg. Nicméně má 
dobrou chuN k jídlu i životu, dochází do vzdálené hospůdky. 
Uvádí osvobozující pocit, dobrou náladu a život dobře sná-
ší (pokud mu nezakážeme pivo). Příjem jídla je stále stejný, 
včetně 3–4 piv, občas moučné jídlo jako jsou švestkové knedlí-
ky… přibližně 1 400–1 600 kcal (4× denně).

Co by sestra neměla přehlédnout

Marta Křížová, Blažena Linhartová
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Život bez nohou je komplikovaný a proto by každý člověk měl 
pečovat o svoje nohy, obzvláště pacienti s cukrovkou.

Tab. č. 2: Dotazníky

Dotazník A
(N=50) Náhodně vybraní pacienti, léčení IIR 

Dotazník B
(N=15) Pacienti využívající dávkovač 1–14 měsíců

Zapomínáte si aplikovat inzulín?
9 ano 
15 ne 
26 občas 

Proč jsem se rozhodl využívat Huma-
Pen MEMOIR?

2 líbil se mi 
15 občas zapomínám 
0 jiný důvod 

Používal/a by jste inzulínový dávko-
vač s pamětí?

42 ano 
6 ne 
2 nevím

Jak hodnotíte obsluhu dávkovače?
0 jednoduchá 
15 snadno zvladatelná 
0 těžce zvladatelná

Byl/a by jste ochoten/na proto změ-
nit typ inzulínu?

24 ano 
12 ne 
14 nevím

Jste spokojen/na s funkcemi dávko-
vače?

14 ano 
1 ano, ale změnil/a nebo přidal/a 
bych další funkce
0 ne

Je pro Vás doplatek 540 Kč 
přijatelný?

36 ano 
6 ne 
8 nevím 

Jak často využíváte možnost 
nahlédnutí do paměti?

3 pokaždé 
12 když si nejsem zcela jist/a 
(1×denně – 5×týdně)
0 nevyužívám ji

Jaký maximální doplatek by byl pro 
Vás přijatelný?

4 žádný 
8: 200–300 Kč 
6: 500–1 000 Kč

Byl pro Vás doplatek 540 Kč 
přijatelný?

15 ano
0 ne
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Dlouhodobá neuspokojivá kompenzace diabetes mellitus na-
pomáhá rozvoji syndromu diabetické nohy, který vzniká jako 
pozdní komplikace diabetu. Rozvoj syndromu diabetické nohy 
způsobuje poškození cév, poškození nervů, infekce, ale i de-
strukce dolních končetin.

Také nesprávná péče o nohy může podpořit rozvoj diabetické 
nohy. Proto je nutné dodržovat určité zásady péče o nohy (hy-
giena, nehty, ponožky, obuv, fyzická aktivita). Tyto zásady by 
měly doporučovat sestry pacientům při každé návštěvě u lé-
kaře (praktický lékař, internista, chirurg, ortoped, diabetolog, 
podiatr i další lékaři), zároveň je nutné, aby si všímaly chyb 
a nedostatků, které u pacienta pozorují.

Vhodná doporučení prevence a zároveň kontrola jejich 
dodržování staví sestru na důležité místo v péči o pacienty 
s cukrovkou.

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry 
v podiatrii
Marta Křížová, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská et al.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

V České republice dosud neexistuje systematické vzdělává-
ní sester v podiatrii, což je obor zabývající se specializovanou 
péčí o nohy, zejména u pacientů se syndromem diabetické nohy 
(SDN). Tento syndrom postihuje nejméně 43 000 diabetiků, ri-
ziko SDN má každý čtvrtý diabetik, tj. přibližně 190 000 diabe-
tiků. V České republice již existují specializované podiatrické 
ambulance, jejichž počet by se mohl podle počtu obyvatel zvý-
šit až na 100. Existuje proto urgentní potřeba vychovat sestry 
specializované na tuto činnost.

Certifikovaný kurz je určen pro zdravotnické pracovníky s od-
bornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle zá-
kona č. 96/2004 Sb. Vstupní a další požadavky zahrnují nejméně 
tříletou praxi ve zdravotnickém zařízení na oddělení interním, 
diabetologickém, chirurgickém, oddělení intenzivní péče nebo 
v obdobném ambulantním zdravotnickém zařízení.

Jarní část kurzu (březen 2011) zahrne následující témata:
• primární prevence SDN;
• sekundární prevence SDN;
• edukace rizikového pacienta;
• edukace pacienta se SDN;
• preventivní ošetření diabetické nohy (hyperkeratózy);
• vyšetření neuropatie a ischemie na DK;
• débridement ulcerace;
• význam neuropatie u SDN.
Podzimní část kurzu (listopad 2011) zahrne témata: 
• diagnostika a terapie SDN;
• chirurgie diabetické nohy;
• V.A.C. terapie;
• larvální léčba;
• speciální kontaktní fixace;
• lokální léčba SDN;
• ICHDK u pacientů se SDN;
• moderní lokální terapie.

Podmínkou udělení certifikátu je účast v kurzu, prezentace 
kazuistiky, písemný test a splnění povinné praxe.

Na základě uděleného certifikátu je absolvent kurzu oprávněn 
k provádění screeningu SDN, rozpoznání rizikových pacientů, 
preventivního ošetření nehtů u diabetiků, ošetření plantárních 
hyperkeratóz u diabetiků, edukace pacientů se SDN, základního 
vyšetření citlivosti a prokrvení nohou u diabetiků a základního 
čištění plantárních ulcerací u diabetiků.

Závěr
Zvýšení kvalifikace sester povede ke zlepšení péče o pacienty 

se syndromem diabetické nohy.

Kontakt pro případné zájemce: p. Kateřina Čechová, CD 
IKEM, kace@medicon.cz; tel.: 732 559 667

Podiatrická péče – „za minutu dvanáct“?

Monika Kučerová, A. Stříbrská, Vladimíra Fejfarová
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha

V našem státě již v současné době existuje síU podiatrických 
ambulancí a center (32 registrovaných pracovišU), která se sna-
ží zaštítit svojí péčí celou republiku. Kromě pravidelné péče se 
Podiatrická sekce potažmo Česká diabetologická společnost 
snaží v návaznosti na chirurgické společnosti rozšířit povědo-
mí o podiatrické péči a doporučených postupech v péči o syn-
drom diabetické nohy a to formou odborných prací, seminářů 
a kongresů.

Nicméně i v této době se setkáváme s pacienty, kteří mají po-
měrně pokročilé nálezy na dolních končetinách. Pouze velmi 
agresivní terapií, mnohdy až za hranicí našich možností, jsme 
v některých případech schopni docílit záchrany končetiny.

Naše kazuistiky by měly poukázat na nutnost dodržování 
doporučených postupů v rámci terapie syndromu diabetické 
nohy, které zahrnují nejen patřičná diagnostická vyšetření (př. 
mikrobiologická, cévní, RTG atd.), ale i terapeutické postupy 
(antibiotickou terapii, odlehčení dolních končetin, vhodnou 
lokální terapii, revaskularizaci a samozřejmě i kontrolu kom-
penzace diabetu).

Závěr
Tímto sdělením chceme upozornit na nutnost nahlížet na rány 

diabetiků jiným způsobem, jelikož diagnostika, hojení a terapie 
těchto ran se v mnohých ohledech liší oproti ranám vyskytují-
cí se v nediabetické populaci. Při progresi lokálního nálezu je 
vhodné vždy včasně indikovat konziliární vyšetření na specia-
lizovaném pracovišti.

Hodnocení přínosu edukace 
v certifikovaném kurzu „Základy moderní 
diagnostiky a léčby diabetu“
Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2, 3

1Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií Fakulty hu-
manitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2Ústav fyziologie, LF UP Olomouc 
3II. Interní klinika, FN Olomouc
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Úvod
Kurz pro zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají diabetem, 

připravuje LF UP a FN Olomouc již od roku 2000. Od roku 2005 
se skládá z 8 modulů a má 70 vyučovacích hodin. V roce 2007 
byl program kurzu akreditován pro všeobecné sestry a porodní 
asistentky MZ ČR na 6 let. Akce je také druhým rokem akredito-
vána pod Českou lékařskou komorou. Naším cílem je, aby se kur-
zu účastnili lékaři společně se sestrami jako týmoví partneři.

Náplň certifikovaných kurzů tvoří kapitoly praktické diabeto-
logie: diabetes mellitus 1. a 2. typu, akutní a pozdní komplika-
ce, neuropatie, oftalmopatie, nefropatie, diabetická noha, péče 
o diabetika v souvislosti s chirurgickými výkony, těhotenství 
a diabetes, programová léčba diabetu, moderní principy ošet-
řovatelské péče, nácvik obsluhy glukometrů, CGMS, dávkovačů 
a inzulínových pump.

Při zahájení obdrželi účastníci supplementum „Racionální 
přístupy k léčbě osob s diabetem“ s probíranými tématy. Na 
jeho zpracování i na výuce se podíleli odborníci z FN Olomouc, 
LF a FZV UP v Olomouci. Po teoretickém výkladu specialista na 
svém pracovišti demonstroval vybrané diagnostické a léčebné 
výkony a odpovídal na dotazy.

Cílem práce je zhodnotit přírůstek teoretických znalostí 
účastníků certifikovaného kurzu (CK) a jejich závěrečné prak-
tické dovednosti.

Metoda
CK probíhaly v 8 modulech. Na začátku každého kurzu obdr-

želi účastníci písemný test se 20 otázkami k tématům daného 
dne. Stejný test obdrželi na konci dne. Test vypracovali předná-
šející. Při závěrečném testu na konci posledního dne účastníci 
odpovídali na 40 otázek, které byly nahodile vybrány ze všech 
předchozích testů a plnili 5 praktických úkolů. U každého tes-
tu byl ve skupině všech účastníků hodnocen podíl správných 
odpovědí v procentech. 

Výsledky
Každého CK se účastnilo 24 zdravotnických pracovníků. Kur-

zy byly přínosem. V jejich průběhu se úroveň teoretických zna-
lostí zvyšovala o 30 až 70 %. Na závěr absolventi dosahovali 
76 až 98 % požadovaných znalostí a praktických dovedností. 
Praktické úkoly byly zvládnuty na 95 %. Z diskuse s účastníky 
vyplynulo, že zahajovací testy jim pomohly zaměřovat pozor-
nost na konkrétní problémy a motivovaly je i ke studiu písem-
ných materiálů mezi jednotlivými kurzy. 

Závěr
CK rozšiřuje vědomosti, zlepšuje dovednosti absolventů a při-

spívá k úpravě jejich postojů k problematice osob s diabetem. 
Pokud se frekventant zúčastnil celého 70hodinového kurzu a 
splnil teoretickou a praktickou zkoušku nad 70 %, obdržel cer-
tifikát MZ ČR nebo ČLK a 42 kreditů.

Kontaktní adresa pro zájemce o nový běh kurzu: Mgr. Pavla 
Kudlová, Ph.D., e-mail: Pavla.Kudlova@seznam.cz 

Edukace probandů v rámci stanovení 
glykemického indexu vybraných potravin
Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2, 3, Helena Přibylová2

1Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií Fakulty hu-
manitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2Ústav fyziologie, LF UP Olomouc 
3II. Interní klinika, FN Olomouc

Úvod
Potraviny s nízkým nebo středním glykemickým indexem (GI) 

mohou příznivě ovlivňovat látkovou přeměnu u osob s diabe-
tem, zpomalovat rozvoj makroangiopatie, obezity, metabolic-
kého syndromu. U zdravých osob mohou sloužit jako prevence 
před vznikem civilizačních chorob.

Metoda
V březnu 2010 jsme stanovili GI 6 potravin u zdravých dob-

rovolníků. Studii dokončilo 19 zdravých osob (5 mužů a 14 žen; 
věku 22–33 let, BMI 20,5–34,9 kg/m2). Každý proband testoval 
během 8 dnů každou ze šesti potravin a glukózu jako standard 
celkem čtyřikrát (ke snídani, k obědu, ke svačině a k večeři). 
Všichni probandi byli v souladu s Helsinskou deklarací poučeni 
o cílech studie a možnosti kdykoliv ze studie odstoupit, aktivní 
zájem o studii byl podmínkou. U probandů bylo provedeno na 
začátku testování potravin antropometrické měření a rutin-
ní klinické vyšetření. Ke stanovení GI byl použit kontinuální 
monitorovací systém (CGMS – Continuous Glucose Monitoring 
System, Medtronic Minimed) s podkožním senzorem napoje-
ným na transmiter Minilink, který přenáší data do monitoru 
Guardian. Systém je kalibrován 2× denně pomocí glukomet-
ru Linus (Wellion, Elekta s. r. o.). V rámci selfmonitoringu a do-
držování dietního režimu byli edukováni nejprve členové vý-
zkumného týmu, poté samotní probandi. 

Výsledky
Probandi byli edukováni ve dvou skupinách. Z 95 % šlo o oso-

by se zdravotnickým zaměřením. Úvodní edukace každé sku-
piny trvala 4 hodiny, následující kontroly a konzultace také 
4 hodiny. Kromě osobních kontrol probandi mohli kdykoliv 
konzultovat vzniklé problémy či situace s kontaktními osoba-
mi (lékař, edukátor, technik) mobilním telefonem a e-mailem. 
Tyto konzultace činily v průměru 2 hodiny na skupinu. 

Edukace byla zaměřena na používání glukometru Linus, na 
obsluhu monitoru CGMS, na vedení protokolu o výsledcích 
měření, o konzumaci jídla, o fyzické zátěži, spánku a o stre-
sových událostech. Při edukaci jsme kladli důraz na to, že 
nejdůležitějším cílem není perfektní dodržení protokolu, ný-
brž jeho pečlivé vedení se zaznamenáním všech odchylek. Na 
základě poznámek o porušení protokolu došlo k vyloučení 
nesprávně provedených testů. Stanovený plán a objektivní 
výsledky byly porovnány s protokoly probandů a byly hod-
noceny odchylky.

Závěr
Edukace probandů byla úspěšná. Odchylky od stanoveného 

režimu byly zaznamenávány v protokolech. 

Podporováno grantem IGA NR 7823, MZd, a MSM 6198959216, 
Ministerstvo školství ČR. 

příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii
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Pacient se syndromem diabetické nohy 
– návaznost na scintigrafické a RTG 
zobrazení (kazuistika)
Ivana Kuníková1, Renata Píchová1, Hana Křížová1, Šárka Hynková1, 
Elena Šilhová2, Antonín Kratochvíl2, Michal Anděl2, Otto Lang1

1Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2II. interní klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod
Syndrom diabetické nohy patří k nejzávažnějším chronic-

kým komplikacím diabetu. I při dlouhodobé a náročné léčbě 
dochází obvykle k trvalým změnám. Cílem sdělení je popsat 
vývoj onemocnění u vybraného pacienta v návaznosti na scin-
tigrafické a RTG zobrazení.

Metodika
Pacient 63 let, body-mass index 38,8 kg/m2, polymorbidní, 

silný kuřák, diabetes mellitus 2. typu má diagnostikovaný 
2 roky – je dobře kompenzovaný, léčen dietou. Na palci levé 
dolní končetiny (LDK) udával měsíc trvající otok, zarudnutí 
a defekt s hnisavou sekrecí – jednalo se o propojené píštěle 
8×8 mm plantárně a 6×6 mm mediálně zasahující ke kosti 
bazálního článku palce a 1. metatarzofalangeálního (MTP) 
skloubení. Pacient byl přijat k hospitalizaci s diagnózami 
osteomyelitis základního článku palce a 1. MTP skloube-
ní LDK, flegmona LDK, diabetická polyneuropatie DK a is-
chemie DK k vyšetření. Jeho léčba zahrnovala kombinace 
antibiotik (ciprofloxacin, klindamycin, ceftazidim), lokálně 
(Actisorb longeta, Prontosan proplach) a omezení chůze (po-
lobota s vložkou).

Výsledky
Za 15 dnů při dimisi byl defekt čistý, pokračuje léčba ATB, 

lokální ošetření (Prontosan obklad, Inadine longeta) bylo za-
jištěno sestrami domácí péče, ordinován klid, polobota. Ná-
sledovalo postupné hojení, z ATB zachován pouze Ciprofloxa-
cin, převazy prováděl pacient sám. Po pěti měsících přítomen 
již pouze povrchový defekt 2×2×2 mm mediálně. Dále pouze 
lokální léčba, ATB vysazena, postupně bylo možné odkládat 
polobotu.

Za dva týdny se objevilo zarudnutí a otok na dorzální straně 
palce se serózní sekrecí. Pacient byl léčen na kožním oddělení 
pro ekzém (obklady tinkturou a černým čajem). Při kontrole 
v podiatrické ambulanci (za 1 týden) dána ATB (Augmentin, 
po měsíci přechod na ciprofloxacin), znovu klid a polobota. Do 
měsíce zhojen defekt na mediální straně palce.

Za 9 měsíců (15 měsíců od prvního vyšetření) měl palec LDK 
větší objem, bez defektů. Byla ukončena ATB léčba. Pacient 
může nohu běžně zatěžovat – důležitost zvýšené péče o DK.

Scintigrafie leukocyty označenými fragmenty protilátek pro-
ti granulocytům byla provedena za 2, 4, 7, 9, 12 a 14 měsíců od 
počátku onemocnění se střídavými nálezy. 

RTG vyšetření levého chodidla či palce LDK bylo provedeno 
za 0, 1, 3, 5, 6 a 13 měsíců od počátku onemocnění s postup-
ným zhoršováním nálezu.

Závěr
Nálezy ze scintigrafie značenými leukocyty dobře korelují s ak-

tuálním klinickým stavem. Snímání pomocí SPECT/CT výrazně 
zpřesňuje anatomickou lokalizaci kumulace leukocytů – umož-
ňuje lepší odlišení osteomyelitidy od zánětu měkkých tkání. Na 
RTG obrazech je zřejmá postupná progrese patologických změn 
ve shodě s dlouhodobým trendem choroby.

Edukace kalkulátoru bolusů

Hana Kůsová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň 

Úvod
Kalkulátor bolusů v současných inzulínových pumpách do-

poručuje velikost bolusové dávky k jídlu, k úpravě glykemie 
nebo k obojímu dohromady. Tato funkce bere v úvahu indivi-
duální citlivost na inzulín, poměr inzulínu k sacharidům, ak-
tuální glykemii, množství aktivního inzulínu a nastavené cílo-
vé glykemie. 

Celé nastavení a pochopení principu se zdá být velmi složi-
té a je to jeden z možných důvodů, proč kalkulátor není běžně 
používán. Při tom použití kalkulátoru bolusů oproti standard-
nímu odhadu vede k dosažení cílových postprandiálních gly-
kemií s menšími korekcemi (Todd et al. 2003; Klupa et al. 2008; 
Shashaj et al. 2008). Zároveň se snižuje výskyt hypoglykemií 
(Tubili et al. 2007; Klupa et al. 2008).

Metodika
Edukace kalkulátoru bolusů se skládá z několika fází:
1) Anamnéza: zjišUujeme co o tom pacient už ví, jaké jsou 

jeho předchozí zkušenosti a co od toho očekává.
2) Stanovení cíle: pacient získá teoretické a praktické doved-

nosti potřebné k používání kalkulátoru. 
3) Vysvětlení pojmů a pochopení principu: citlivost na inzu-

lín, sacharidový poměr, cílové glykemie, aktuální glykemie, 
aktivní inzulín, korekční bolus.

4) Nastavení jednotlivých parametrů v pumpě
5) Způsob použití a praktické předvedení výpočtu pumpou
6) Ověření znalostí a dovedností pacienta
7) Závěrečné doporučení – kdy a jak často kalkulátor použít, 

kdy je nutné navrženou dávku určitě upravit (sport, ne-
moc, hypoglykemie)

Závěr
Tato edukace stejně jako edukace všeho ostatního vyžadu-

je aktivní zapojení pacienta do celého procesu, kde jde o vzá-
jemnou spolupráci mezi ním, lékařem, sestrou a nutriční te-
rapeutkou. Pacient by měl být na edukaci připraven, musí 
dopředu vědět jak dlouho bude celý proces trvat a co ho při 
tom čeká. 

Naše zkušenosti s touto funkcí jsou velmi pozitivní, téměř 
všichni pacienti si kalkulátor oblíbili a neustále ho používají 
i přes počáteční náročnost. 

Abstrakta

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole technické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na univerzitách ve Štrasburku, 
Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny symbolem X později nazvané rentgenový-
mi, které se začaly využívat v medicíně a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Jak se žije dětem s cukrovkou?

Šárka Nosálková
Občanské sdružení Dítě s Diabetem

Prostřednictví příběhů dvou dětí Vám ukážeme, jak může 
vypadat běžný život s diabetes mellitus 1. typu. Jaké problémy 
musí děti a jejich rodiče řešit a jak se může lišit život dětí, pod-
le toho jak dokážou využít všech dostupných informací o léčbě 
a životě s DM?

Dvě děti, dva osudy. Různé možnosti jak se s nemocí vyrov-
nat. Život jednoho může být plnohodnotný, druhé bude nemoc 
neustále omezovat.

Od záchytu nemoci se postupně dozvíme, jak se každý z nich 
začlenil zpět do běžného života. Jak může vypadat návrat do 
školky, školy, rodičů do práce. Co sport, výlety na noc, puberta? 
Co nejvíce tíží rodiče? Co jim nejvíce cukrovka vzala a stále bere? 
To vše se Vám budeme snažit přiblížit v naší prezentaci.

Adresa sdružení:
Edukační centrum pro děti s diabetem, Železárenská 636/4, 

709 00 Ostrava-Hulváky

Vliv redukční diety na oxidační stres 
a endotelovou dysfunkci
Jana Pacnerová, Marcela Jarolímková, Martin Prázný, Jan Škrha
III. interní klinika a Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, 
1. LF UK a VFN, Praha

Cíl
Úkolem studie bylo posoudit dynamiku změn oxidačního stre-

su a endotelové dysfunkce při hypokalorické dietě (VLCD) (600 
kcal) u obézních diabetiků 2. typu a nediabetických kontrolních 
osob. Současně byla vyšetřena tolerance glukózy (oGTT) včetně 
kalkulace tzv. dispozičního indexu (∆IRI30/∆G30) a HOMA inde-
xu inzulínové rezistence.

Soubor vyšetřených a metody
Celkem bylo vyšetřeno za 14denní hospitalizace 19 osob 

(10 dia betiků, BMI 35,9±1,9 kg/m2 a 9 nediabetiků, BMI 
37,3±1,9 kg/m2). Všichni pacienti byli vyšetřeni nejprve prv-
ní den hospitalizace (bazální výchozí stav) a pak 3. den pobytu 
(akutní změna režimu) po nasazení hypokalorické diety (600 kcal 
denně) a třetí náběr byl po dvou týdnech diety (14. den). Vedle 
běžných biochemických parametrů byly hodnoceny neesterifiko-
vané volné mastné kyseliny (NEFA), beta-hydroxybutyrát (B-HB), 
kyselina askorbová (AA), plazmatický malondialdehyd (MDA), su-
peroxiddismutáza (SOD) a dále ukazatele fibrinolýzy (tPA, PAI-1) 
a endotelové dysfunkce (von Willebrandův faktor, vWF, cytoad-
hezivní molekuly – VCAM, ICAM, E-selektin, P-selektin).

Výsledky
Redukční dieta vedla u nediabetiků ke snížení koncentrace cel-

kového cholesterolu a triacylglycerolů v séru a současně došlo 
ke vzestupu NEFA (0,30±0,13 vs 0,47±0,11 µmol/l, p<0,001) 
a B-HB (0,36±0,13 vs 2,23±1,0 mmol/l, p<0,001), kdežto u dia-
betiků se zvýšil jen B-HB (1,11±0,72 vs 3,02±1,95 mmol/l, 
p<0,001). Současně klesla koncentrace MDA a zvýšila se akti-
vita SOD a koncentrace AA u nediabetiků, u diabetiků byl pozo-
rován jen mírný vzestup aktivity SOD. Zároveň byl pozorován 
pokles ukazatelů endotelové dysfunkce (vWF, p<0,01, cytoad-
hezivní molekuly).

Závěr
Předběžné výsledky této pilotní studie, která v současné době 

pokračuje, ukázaly, že vlivem redukční diety došlo ke snížení 
oxidačního stresu a to zejména u nediabetických obézních a sou-
časně měla dieta pozitivní vliv na stabilizaci endotelu (vedla ke 
snížení endotelové dysfunkce). V některých ukazatelích bylo 
patrné, že obézní diabetici jsou rezistentnější k dietnímu reži-
mu ve sledovaných ukazatelích než obézní nediabetici. Celkově 
dokládají výsledky studie velmi pozitivní vliv nízkoenergetické 
diety na řadu parametrů u obézních osob.

Nové přístupy v edukaci pacientů

Renáta Říhánková 
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Edukace pacientů s diabetem je nezbytnou součástí úspěšné 

léčby. V našem Diabetologickém centru věnujeme edukaci pa-
cientů velkou pozornost. Naučit se obsluhovat složitou techni-
ku je často velice náročné, zvláště pro starší či hendikepované 
pacienty. Za účelem zvýšení kvality péče jsme od října 2010 
začali používat novou metodu – natáčení průběhu edukace vi-
deokamerou.

Souhrn
Záznam edukace videokamerou jsme zatím vyzkoušeli u pa-

cientů, kteří byli přijati k plánované hospitalizaci z důvodu za-
hájení léčby inzulínovou pumpou (CSII). Každému pacientovi je 
při zavedení inzulínové pumpy nabídnuta tato forma edukace. 
Pokud má pacient zájem a rozhodne se tuto možnost využít, je 
mu předložen informovaný souhlas. Obsahem informovaného 
souhlasu je záruka, že nahrávka je určena pouze pro potřeby 
konkrétního pacienta, kopii si ponechá edukátor. V den zave-
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dení inzulínové pumpy je celý průběh a postup natočen na vi-
deokameru. Pacient je podrobně seznámen s obsluhou tlačítek, 
správným postupem při výměně kanuly, hovoříme o problé-
mech, které mohou nastat a jak je řešit. Máme k dispozici malý 
přenosný DVD přehrávač se sluchátky, který můžeme pacientovi 
zapůjčit. Pacient má tak možnost informace vstřebávat v klidu 
na pokoji během hospitalizace.

Závěr
První ohlasy pacientů na tuto metodu jsou velmi kladné. Na-

hrávka slouží jako názorný manuál v prvních týdnech samostat-
né obsluhy. Pacienti nejsou tak stresováni, mají větší pocit jistoty, 
nejsou tolik závislí na druhé osobě. Přínosem je i pro nás. Slouží 
jako dobrá zpětná vazba pro zlepšení výkladu edukace. Tato me-
toda si u nás našla širší uplatnění. Je využívána v nutriční ambu-
lanci při výuce domácí enterální a parenterální výživy.

Onemocnění štítné žlázy v těhotenství 
a gestační diabetes
Lenka Vokurková, Michal Krčma, Eva Dvořáková
Endokrinologická ambulance, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Těhotenství je obdobím zvýšené zátěže pro organismus ženy. 

Proto se během něj často manifestují nemoci, které probíhaly 
do té doby skrytě, nebo se vznik některých poruch graviditou 
urychlí. Velkým problémem vzhledem k častému výskytu v tě-
hotenství jsou vedle gestačního diabetu také poruchy funkce 
štítné žlázy.

Souhrn
Dostatek hormonů štítné žlázy je důležitý pro správný vý-

voj plodu během nitroděložního vývoje, zvláště jeho nervové 
soustavy. Větší výskyt poruch štítné žlázy v porovnání se zdra-
vou populací těhotných žen byl zaznamenán také u gestačních 
dia betiček. 

V diabetologickém centru naší kliniky jsou v současné době 
u všech těhotných žen s gestačním diabetem sledovány funkce 
štítné žlázy. Pokud se prokáže porucha, jsou tyto ženy odesí-
lány na endokrinologii k dalšímu sledování a léčbě. Ve většině 
případů jde pouze o lehké formy poruch štítné žlázy, které se 
po porodu upraví stejně jako gestační diabetes. 

Nemocné jsou v naší endokrinologické ambulanci kontrolová-
ny alespoň jednorázově po šestinedělí. Zároveň jsou poučeny, 
že před případným dalším těhotenstvím je nutné stanovit hor-
mony štítné žlázy. Zjištění poruchy funkce štítné žlázy v 24.–28. 
týdnu těhotenství, kdy se obvykle diagnostikuje gestační dia-
betes, je z hlediska vývoje nervové soustavy poměrně pozdní. 
Vhodnější je screening v 10.–13. týdnu, kdy již probíhá screening 
vrozených vad. U žen se známou tyreopatií v osobní i rodinné 
anamnéze je odběr hormonů štítné žlázy na začátku gravidity 
nezbytný. Při pozitivitě protilátek aTPO je prokázán vyšší vý-
skyt spontánních potratů.

Závěr
Správně léčené onemocnění štítné žlázy zpravidla neznamená 

žádnou překážku pro zdárný průběh těhotenství a vývoj plodu. 
Důležitá je však včasná diagnostika a léčba těchto onemocně-
ní. K tomu by mohlo přispět aktivní vyhledávání poruch štítné 
žlázy, jako důležitá součást péče o těhotné ženy v gynekologic-
kých ambulancích.

von Willebrand Erik Adolf (1870–1949) – finský internista. Medicínu studoval na University of Helsingfors. V letech 1894 a 1895 pracoval jako lékař na Ålandských ostrovech, kde se 
setkal s „Ålandskou hemoragickou chorobou“. K publikaci poznatků o nemoci, již identifikoval jako novou formu hemofilie se vrátil v roce 1926 (ve švédštině) a v roce 1931 (v němčině). 
V roce 1903 se stal docentem fyzikální terapie, v roce 1908 pak i interní medicíny. Věnoval se změnám krve během svalové práce, obezitě a další problematice. Většinu své kariéry 
(1908–1935) pracoval v Deaconess Institute. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Nová aplikační doporučení pro diabetiky
Michal Policar
Diabetologické centrum, Nemocnice Jihlava

Souhrn:

Aplikace inzulínu je jedním ze základních pilířů léčby diabetes mellitus. Uvede-
ný článek přináší přehled nejnovějších doporučení.

Summary:
New recommendation for the insulin administration 
The insulin administration is one of the cornerstones of the treatment of dia-

betes mellitus. The presented paper offers an overview of the latest recommen-
dations.

Úvod

Mezinárodní skupina odborníků vyda-
la v roce 2010 nová doporučení k aplika-
ci inzulínu u diabetiků. Doporučení jsou 
zaměřena na aplikaci inzulínu, inzulí-
nových analog a glukagon-like peptid-1 
(GLP-1) agonistů. Vycházejí z nejnovějších 
studií a publikací v oboru. Týkají se role 
zdravotníka, psychologických aspektů, 
významu edukace, péče o místo vpichu, 
skladování inzulínu a manipulace s ním, 
aplikace inzulínu, použití pera, délky 
jehly, kožních řas, lipohypertrofie, rota-
ce injekčních míst, krvácení při aplikaci 
a těhotenství. Cílem doporučení je napo-
moci zvládnutí správné injekční techniky 
a následně tak přispět k co nejlepší me-
tabolické kompenzaci diabetu.

Role zdravotníka
V současné době máme k injekční apli-

kaci u diabetiků k dispozici inzulín, in-
zulínová analoga a GLP-1 agonisty. Zdra-
votník hraje klíčovou roli v optimálním 
výběru preparátu a jeho dávkování. 
Úkolem zdravotníků je výuka pacientů 
v aplikační technice, neméně významná 
je úloha v řešení častých psychologických 
překážek při aplikaci, zvláště při zahájení 
léčby. Výsledkem musí být správná apli-
kace do subkutánní tkáně, bez zpětného 
toku či jiných komplikací.

Psychologické problémy

• děti – bývají na počátku léčby in-
zulínem často velmi úzkostné. Tato 

úzkost může vycházet například 
z předchozí zkušenosti s očkováním, 
často se přenáší na rodiče i zdravot-
níky. Může být zmírněna, když rodič 
a dítě společně aplikují injekci fyzio-
logického roztoku, ředěného inzulí-
nu či 1 IU inzulínu záhy po diagnóze 
diabetu. Mladším dětem mohou po-
máhat rozptylovací techniky nebo 
hra. Je třeba se aktivně ptát na bo-
lest. Největší podporou je přítomný 
a uklidňující rodič.

• mladiství – v tomto období se nejčas-
těji setkáváme s vynecháváním dá-
vek. Může to být dáno zapomenutím, 
často ale za tím stojí stud z aplikace 
před vrstevníky. V případě nevysvětli-
telného váhového úbytku, především 
u dívek, musíme myslet na vynechá-
vání dávky jako metody hubnutí. 
Je třeba aktivně pátrat po pocitech 
frustrace a hněvu z aplikace.

• dospělí – mnoho pacientů má přede-
vším na počátku léčby strach z apli-
kace. Je vhodné připravit již v době 
diagnózy všechny pacienty na mož-
nost budoucí inzulínové léčby, vy-
světlit přirozený progresivní charak-
ter onemocnění a zdůraznit potřebu 
dobré metabolické kompenzace.

Edukace
S pacienty je třeba řešit všechna níže 

uvedená témata. Studie ukazují, že ne 
všichni pacienti jsou dobře edukováni. 
Pacient je partner a zdravotník mu na-
bízí své rady a zkušenosti. Edukace na 

Klíčová slova:
diabetes mellitus, léčba, inzulín, 
glukagon-like peptid-1 agonista, injekce, 
jehly, podkožní tkáň, lipohypertrofie, 
doporučení

Key words:
diabetes mellitus, therapy, insulin, 
glucagon-like peptid-1 agonist, 
injection, needles, subcutaneous tissue, 
lipohypertrophy, recommendation 
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počátku léčby by měla být následována 
trvalou reedukací. Je třeba aktivně pát-
rat, zda byly informace plně pochopeny. 
Dobrá edukace pacienta vede ke zlepšení 
metabolické kompenzace.

Skladování inzulínu 
a manipulace s ním

Většina údajů o skladování a manipu-
laci pochází od výrobců. Neotevřený in-
zulín má být skladován v části chladnič-
ky, kde není pravděpodobné zmrznutí. 
Používaný inzulín může být skladován 
při pokojové teplotě, např. v inzulínovém 
peru, po dobu maximálně jednoho měsí-
ce. Inzulín s prodlouženou dobou účinku 
(NPH inzulín) se musí před použitím pro-
mísit valivým pohybem, aby vznikl roz-
tok mléčně bílé barvy.

Aplikace inzulínu
Aplikace většinou nejsou bolestivé, kro-

mě ojedinělých případů, kdy se jehla do-
stane do přímého kontaktu s nervovým 
zakončením. Pro co nejmenší bolestivost 
injekce se doporučuje udržovat inzulín 
při pokojové teplotě. V případě použití al-
koholu aplikovat po jeho úplném uschnu-
tí. Neaplikovat do vlasových kořínků, 
používat jehly s kratší délkou a menším 
průměrem, dle možnosti na každou injek-
ci použít novou jehlu. Masáž místa vpi-
chu před a po aplikaci není doporučena 
pro možnost zrychlení absorpce.

Inzulínová analoga a GLP-1 
agonisté

Inzulínová analoga lze aplikovat v kte-
rémkoliv z obvyklých míst pro podání 
inzulínu. Rychle působící analoga by ne-
měla být podávána intramuskulárně, i 
když studie prokázaly podobnou absorpci 
z tukové tkáně a svalu v klidu, absorpce 
z pracujícího svalu nebyla studována. Je 
třeba se vyhnout intramuskulární injekci 
u dlouho působících inzulínových analog 
pro riziko těžké hypoglykemie.

Lidské inzulíny

Rychle působící inzulíny aplikujeme 
přednostně do břicha, kde je nejrychlejší 
absorpce. NPH inzulíny aplikujeme před-
nostně do stehna a hýždě, neboU zde je 
absorpce nejpomalejší. NPH inzulín by 
neměl být podán intramuskulárně, neboU 
rychlá absorpce by mohla mít za násle-

dek vážnou hypoglykemii. Premixovaný 
inzulín by měl být ráno podán do břicha, 
rychlejší absorpce slouží k pokrytí post-
prandiální glykemie po snídani, večer by 
měl být podán do stehna či hýždě, poma-
lejší vstřebávání snižuje riziko noční hy-
poglykemie.

Péče o místo vpichu
Před aplikací byl měl pacient zkontro-

lovat místo vpichu. Neaplikovat do mís-
ta vykazujícího známky zánětu, infek-
ce, otoku či lipohypertrofie. Desinfekce 
místa se nevyžaduje, pokud pacient není 
v prostředí, kde může infekci snadno zís-
kat (např. nemocnice, pečovatelský dům). 
Injekce přes oděv, i když nebyly pozoro-
vány nežádoucí účinky, není optimální, 
neboU nelze zkontrolovat místo vpichu či 
vyzvednout kožní řasu.

Správné použití pera
Nejprve je nutné ke kontrole volného 

průtoku systému a vyplnění mrtvého 
prostoru jehly pozorovat kapku na hrotu 
jehly. Poté lze požadovanou dávku vytočit 
a aplikovat. Před vytažením jehly by měli 
pacienti počítat do deseti aby zabránili 
úniku léku, to je nezbytné především při 
vyšších dávkách. Dle možnosti by měla 
být jehla použita pouze jedenkrát a po 
použití ihned zlikvidována. Pera by ne-
měla být sdílena mezi více pacienty.

Správné použití stříkačky
V některých zemích je stále významný 

počet pacientů, kteří k aplikaci inzulínu 
používají injekční stříkačku. V řadě zemí, 
kde jsou pera používána pro domácí léč-
bu, jsou injekční stříkačky používány bě-
hem hospitalizační péče. Před natažením 
inzulínu je třeba do lahvičky vstříknout 
tolik vzduchu, kolik jednotek inzulínu 
chceme natáhnout.

Délka jehly
Cílem aplikace je spolehlivé dodání 

inzulínu do subkutánního prostoru. Vý-
běr vhodné délky jehly je rozhodující pro 
dosažení tohoto cíle. Rozhodnutí o délce 
jehly je individuální. Délky jehel dříve 
doporučené jsou nově uznané za příliš 
dlouhé pro většinu dospělých i dětí pro 
zvýšené riziko intramuskulární aplikace. 
Kratší jehly jsou bezpečnější a navíc jsou 
často lépe tolerovány.

• děti a mladiství – tloušUka kůže u dě-
tí a mladistvých je o něco menší než 
u dospělých. Subkutánní tkáň je 
prakticky stejná u obou pohlaví do 
puberty, poté dívky získají tukovou 
tkáň, zatímco u chlapců tloušUka sub-
kutánní tkáně mírně klesá. Chlapci 
proto mohou mít vyšší riziko intra-
muskulární aplikace. Doporučujeme 
délky jehel 4, 5 nebo 6 mm. Při po-
užití 4mm jehly je možná aplikace 
u mnoha dětí a dospívajících i bez 
kožní řasy pod úhlem 90 stupňů, 
některé hubené děti ale kožní řasu 
potřebovat budou. Při použití 6mm 
jehly je většinou třeba kožní řasa 
nebo je možná aplikace pod úhlem 
45 stupňů.

• dospělí – doporučené jsou délky je-
hel 4, 5 a 6 mm. Mohou být použity 
u všech dospělých pacientů včetně 
obézních. Jehly 4 mm většinou ne-
vyžadují kožní řasu a aplikace pro-
bíhá pod úhlem 90 stupňů k povr-
chu kůže. U jehel 6 mm bychom měli 
aplikovat do kožní řasy nebo pod 
úhlem 45 stupňů. Neexistuje medi-
cínský důvod pro doporučení jehel 
v délce 8 mm. Pacienti, kteří již po-
užívají jehly o délce 8 mm, by měli 
aplikovat do kožní řasy či pod úhlem 
45 stupňů.

Kožní řasy
Kožní řasy používáme, pokud předpo-

kládaná vzdálenost od povrchu kůže ke 
svalu je menší než délka jehly. Zvedání 
kožní řasy je poměrně snadné na břiše 
a stehně, obtížnější na hýždích a praktic-
ky nemožné na paži. Řasu děláme palcem 
a ukazovákem. Zvedání kůže všemi prsty 
není doporučováno, neboU hrozí současné 
zdvihání svalu se subkutánní tkání a ná-
sledně intramuskulární aplikace. Každé 
místo vpichu by mělo být individuálně 
posouzeno a rozhodnuto, zda je vytvo-
ření řasy nutné.

Rotace injekčních míst
Důležitým způsobem, jak chránit pod-

kožní tkáň, je řádně a důsledně střídat 
aplikační místa. Pacienta je třeba poučit 
o rotačním schématu již na počátku in-
jekční léčby. Tento systém zahrnuje roz-
dělení břicha do kvadrantů (nebo půlek 
při použití stehen a hýždí), jeden týden 
se používá jeden kvadrant a poté rota-
ce ve směru hodinových ručiček. Injek-

Aplikace inzulínu
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ce by měly být rozmístěny alespoň 1 cm 
od sebe.

Lipohypertrofie
Jedná se o měkké tukové nebolestivé 

uzly, které se objevují v subkutánní tká-
ni v místech aplikace inzulínu. Detekce 
lipohypertrofie vyžaduje nejen vizuální 
kontrolu, ale taktéž kontrolu pohmatem, 
neboU některé léze můžeme lépe hmatat 
než vidět. Pacienty musíme učit kontro-
lovat si místa vpichu a lipohypertrofii 
rozpoznat. Kontrola míst aplikace léka-
řem by měla být alespoň jednou za rok. 
Do lipohypertrofií neaplikujeme inzulín, 
jeho absorpce může být opožděná a ne-
pravidelná, což by mohlo vést ke zhorše-

ní kompenzace. K hlavním preventivním 
a léčebným opatřením patří: používat čis-
té lidské inzulíny, střídat místa vpichu, 
využívat větší aplikační oblasti a nepou-
žívat opakovaně jehly.

Krvácení a modřiny
Při injekční aplikaci může někdy dojít 

ke vzniku místního krvácení či hemato-
mu. Tyto drobné komplikace po aplikaci 
nemají nepříznivé následky pro absorpci 
inzulínu a terapii diabetu.

Těhotenství
Těhotné ženy by při aplikaci do břicha 

měly aplikovat do kožní řasy. Ve třetím 

trimestru těhotenství je třeba neapliko-
vat kolem pupku. K objasnění optimál-
ních postupů v těhotenství bude třeba 
dalších studií.

Literatura
Frid, A., Hirsch, L., Gaspar, R. et al.; Scientific 
Advisory Board for the Third Injection Tech-
nique Workshop. New injection recommen-
dations for patients with diabetes. Diabetes 
Metab 36, Supl. 1: 3–18, 2010.

Kontakt:
MUDr. Michal Policar
Diabetologické centrum, Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
e-mail: policarm@nemji.cz

Aplikace inzulínu

Diasestra_2011_sup1.indd   Odd1:18Diasestra_2011_sup1.indd   Odd1:18 1.4.2011   14:51:571.4.2011   14:51:57


