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Kontinuální monitorace glykémie

Možnosti kontinuální monitorace 
glykémie – edukace z pohledu sestry
Renáta Říhánková
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Senzor pro kontinuální monitoraci gly-
kémií je zaveden do podkoží a je přímo 
spojen s vysílačem (jedná se o malý, vo-
děodolný přístroj, přibližně velikosti kra-
bičky od zápalek).

• Umožňuje nám průběžnou kontrolu 
glykémie během celého dne (senzor 
vyhodnotí automaticky 288 glykémií 
za 24 hodin).

• Pomáhá odhalit skryté problémy, nej-
častěji noční hypoglykémie (až 60 % 
hypoglykémií je nerozpoznaných).

• Pacient může snáze pochopit účinky 
sacharidů, inzulínu, pohybu a dal-
ších faktorů ovlivňujících hladinu 
glykémie.

V rámci našeho Diabetologického cen-
tra využíváme dva způsoby kontinuální 
monitorace:

• uzavřený (iPRO, DexCom) – pacient 
své glykémie nevidí, data se ukláda-

jí do paměti přístroje a po týdnu se 
vyhodnocují. Tento způsob využívá-
me diagnosticky. 

• otevřený (Real-Time, Guardian, Dex-
Com) – pacient může své glykémie 
sledovat na zobrazovacím zařízení. 
Trendové šipky rostoucí či klesající 
glykémie a alarm pacienta včas va-
rují před blížící se hypoglykémií či 
vzestupem glykémie.
Tento způsob se využívá především 
u pacientů se sníženým vnímáním hy-
poglykémií, při špatné kompenzaci, 
u diabetiček 1. typu v těhotenství.

Správnost kompenzace diabetu zejména při léčbě inzulínem je založena na pra-
videlných kontrolách glykémie.

Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru (CGMS) je přelomovou tech-
nologií, která se dnes stává důležitou součástí léčby a pro pacienty může být vel-
kým pomocníkem. 

Význam a podstata edukace

Edukace je individuální a musí splňo-
vat určitá kritéria. Rozdělujeme ji do ně-
kolika částí.

V úvodu by měl pacient poskytnout in-
formovaný souhlas a je podrobně sezná-
men s metodou. Následuje vlastní zavede-
ní senzoru. Je důležité pacienta informovat 
o vhodných místech vpichu do podkoží. 
Místo zavedení kanyly nesmí být stlačová-
no oděvem, nesmí překážet v pohybu a mu-
sí být nejméně 10 cm od místa aplikace in-
zulínu. Poučíme pacienta o kontrole a péči 
o okolí místa vpichu a zároveň upozorníme 
na možné komplikace, jako je krvácení, roz-
pojení systému nebo počínající zánět.

Dalším krokem je seznámit pacienta 
s pravidly selfmonitoringu. Zde hraje roz-
hodující úlohu měření tzv. kalibračních 
glykémií. Jsou to glykémie měřené v kli-
dovém období, kdy nedochází k prudkým 
změnám hladiny cukru v krvi. Pacientovi 
vysvětlíme, kdy je vhodné tyto glykémie 
měřit a jak často. Dále pacient obdrží de-
níček, kam si po dobu zavedení senzoru 
zaznamenává informace týkající se stra-
vy, dávek inzulínu nebo pohybové aktivity. 
Tyto informace jsou přínosné a lékař k nim 
přihlíží při vyhodnocení dat ze senzoru.

Vzhledem k velkému množství nových 
informací dostává pacient na závěr písem-
ný edukační materiál (manuál), kde jsou 
shrnuty všechny potřebné a důležité in-
formace spolu s telefonním kontaktem na 
edukační sestru.

Edukace pacienta je časově náročná. 
Záleží na zvoleném způsobu monitorace 
a také na individuálních potřebách pacien-
ta. Při uzavřeném způsobu monitorace 
edukace zahrnuje 30–  45 minut.

Rozšířená edukace přichází v úvahu, po-
kud lékař zvolí otevřený způsob měření. 
Velké nároky jsou kladeny na technické 
zvládnutí obsluhy zařízení. Obsluha moni-
torovacího zařízení zahrnuje použití tlačí-
tek, vysvětlení významu trendových šipek 
glykémie, zadávání kalibračních glykémií 
a ostatních eventualit, odpojení a dobití 

Obr. č. 1: Ukázka grafického výstupu z kontinuálního monitoru glykémie

Přesnost a kvalita měření 
závisí na kvalitní a důkladné 
edukaci a zároveň na dobré 
spolupráci pacienta.
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vysílače a řešení případných problémů. 
Edukace zahrnuje 45–60 minut.

Řešení problémových situací 
a alarmů

Řešení problémových situací a alarmů je 
důležitou součástí edukace. Alarmy mohou 
pacienta velmi zaskočit, stresovat a tím 
i negativně ovlivnit výsledky měření. Do-
poručení, jak případné problémy řešit do-
stává pacient rovněž písemně (tab. č. 1).

Tab. č. 1: Příklady alarmů a doporučení k jejich řešení

alarm doporučení

slabý signál přibližte inzulínovou pumpu blíže k vysílači, zkontrolujte ISIG

ztracený senzor aktivujte „najít ztracený senzor“

starý senzor obnovte „spuštění nového senzoru“

chyba kalibrace počkejte 15 minut a proveLte novou kalibraci

Tab. č. 2: Nejčastější problémy a doporučení pro sestry

problém doporučení

senzor při zavedení krvácí nepřipojovat, počkat (10–30 minut), vysušit okolí vpichu

senzor po připojení nebliká zkusit připojit (někdy se chytne), nebo odpojit, dát do nabíječky (pra-
vidlo 1 minuty)

senzor bliká, ale nechce se 
připojit

odpojit, nechat donabít, vyčkat…

Nejen pacienti mnohdy zápasí s tech-
nikou. I nás zdravotníky technika někdy 
zaskočí (viz tab. č. 2).

Důležitá upozornění pro pacienty

• Hodnota glykémie na glukometru 
nemusí být totožná s glykémií mě-
řenou senzorem. Je to fyziologické 
20mi nutové zpoždění, proto sleduj-
te trendové šipky vzestupu či po-
klesu glykémie.

• � resp. � – glykémie stoupá, resp. 
klesá rychlostí 1,1–2,2 mmol/l za 20 
minut.

• �� resp. �� – glykémie stoupá nebo 
klesá rychlostí 2,2 mmol/l a více za 
20 minut.

Vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení výsledků měře-
ní je součástí edukace a pacient se ho pří-
mo účastní. Edukační sestra ve spoluprá-
ci s lékařem pomáhá pacientovi názorně 
vysvětlit účinky sacharidů, pohybu a dal-
ších faktorů, doporučí režimová opatření. 
Lékař nastaví léčebný režim.

Závěr
Stále se vyvíjející moderní technologie 

nám pomáhají lépe nastavit léčebný re-
žim a umožňují pacientům s diabetem 
snadněji zvládat svou celoživotní nemoc. 
Jsou však více časově i technicky nároč-
né a v běžném ambulantním provozu pro 
sestry mnohdy obtížně zvládnutelné. Pro-
to by profese samostatného edukátora 
byla v tomto oboru velkým přínosem. 

Kontakt:
RIHANKOVA@fnplzen.cz

Odborné akce

Zpráva z XVI. pracovního dne sekce 
sester ČDS
Vladimíra Havlová
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

XVI. den Sekce sester České diabetologické společnosti se konal 23. dubna 2010 
a byl součástí 46. diabetologických dnů v Luhačovicích. 

Ještě před zahájením byl představen vý-
ukový film pro děti s diabetem s názvem 
„I malé děti mohou onemocnět cukrovkou“. 
Jde o animovaný film na DVD (s deníčkem) 
pro nejmenší, čtyř- až osmileté děti s cukrov-
kou, a také pro jejich rodiče. Distribuci filmu 
podpořila společnost Medatron v čele s Mgr. 
Bohdanem Janákem, zajišUuje ji především 
Nadace rodičů a přátel diabetických dětí. 

Dalším novým výukovým materiálem 
jsou konverzační mapy, nová forma edu-
kace pomocí vizuálních obrázkových map, 
jejichž cílem je předat informace o diabe-
tu, podnítit účastníky k obsáhlejší diskusi 
o společném problému, vyvolat zájem o tr-
valou změnu v chování, v životních posto-
jích a nastavení osobních cílů. Své uplatně-
ní mají v ambulancích, edukačních kurzech 
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Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a prof. 
MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin při zahá-
jení 46. diabetologických dnů v Luhačovicích
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nebo na rekondicích. O mapách hovořila 
MUDr. Jana Parkányiová ze společnosti 
Eli Lilly.

Jsem potěšena, že i farmaceutické firmy 
hledají nové edukační postupy a snaží se 
osobám s diabetem pomoci pochopit je-
jich nemoc a zlepšit kvalitu života.

První část přednášek byla věnována 
vzdělávání sester. Prof. MUDr. Alexandra 
Jirkovská, CSc., nás seznámila se dvěma 
projekty. První naleznete na internetovém 
portálu kontinuálního vzdělávání ošetřo-
vatelských profesí – EUNIO (Elektronická 
UNIverzita pro Ošetřovatelské profese). Je 
určen pro všeobecné sestry, které chtějí 
zvýšit svoji informovanost o diabetu. Ná-
zev projektu je „Základy edukace diabeti-
ků pro sestry“. Druhým připravovaným 
projektem je certifikovaný kurz pro vše-
obecné sestry, které se věnují pacientům 
s diabetem. Jeho název zní: „Kurz pro vše-
obecné sestry v edukaci diabetiků“ a pod 
garancí prof. Jirkovské bude realizován 
v IKEM Praha.

Další přednášková část byla věnována 
léčbě obezity. V přednášce MUDr. Dali-
bora Zemana „Možnosti chirurgické léčby 
pacienta s diabetes mellitus 2. typu a obezi-
tou“ mne zaujala sleeve resekce žaludku 

(Vertical Sleeve Gastrectomy), tzv. tubuli-
zace žaludku. Je to zákrok, který se prová-
dí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení 
žaludku o 70–85 %. Část žaludku, která 
svou stavbou umožňuje výrazné roztaho-
vání a ve které jsou lokalizovány buňky 
produkující tzv. hormon hladu, ghrelin, je 
resekována. Operací se nejenom redukuje 
kapacita žaludku jako rezervoáru, ale po-
klesne (až vymizí) i pocit hladu nalačno. 
Porce jídla se dramaticky sníží a pacient 
hubne v rychlejším tempu a ve větší míře, 
než je tomu u bandáže žaludku.

Radomíra Pektorová z Nemocnice Kro-
měříž ve své přednášce „Kardiodiabetes“ 
hovořila o makrovaskulárních komplika-
cích, jejich léčbě a nebezpečných „němých 
ischémiích“, které jsou časté u pacientů 
s diabetem. Zaujaly mě edukační progra-
my, které pro tyto pacienty v areálu Ne-
mocnice Kroměříž organizují. Provádějí 
se formou skupinových edukací a v jejich 
průběhu jsou pacienti postupně seznáme-
ni s příznaky a příčinami diabetu, akutní-
mi a chronickými komplikacemi diabetu 
a režimovými opatřeními.

Zájem byl také o komentované poste-
ry, což dokazoval počet posluchačů pří-
mo u posterů i v sále, kam byl celý blok 

přenášen kamerou. Hned první poster na-
vázal na sdělení prof. Jirkovské. Mgr. Pav-
la Kudlová, Ph.D., apelovala na nutnost 
vzdělávání sester a seznámila nás s již 
probíhajícím certifikovaným kurzem pro 
zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají 
diabetem. Kurz v rozsahu 70 hodin pro-
bíhá na Lékařské fakultě UP v Olomouci 
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických 
věd UP. Má akreditaci Ministerstva zdra-
votnictví. 

Mezi další zajímavé postery patřila ka-
zuistika podiatrické sestry z IKEM Praha 
Ludmily Řezaninové a spoluautorů Ale-
xandry Jirkovské a Roberta Béma „Vliv ro-
dinné anamnézy u pacienta se syndromem 
diabetické nohy“. Kazuistika vede k úvaze 
nad tím, jak o pacientech přemýšlíme. 
Chování pacientů bývá někdy nezdvoři-
lé a chladné. Zdravotničtí pracovníci by 
však měli být chápaví, zdvořilí a přívě-
tiví, protože chování pacienta může být 
výsledkem úzkosti a strachu.

Autoři posteru „Úroveň znalostí pacientů 
s diabetem 1. typu sledovaných v diabetolo-
gickém centru“ Romana Soukupová, Petra 
Urbanová a Zdeněk Rušavý při hodnoce-
ní znalostí pacientů o diabetu mj. zjisti-
li, že 53 % z nich si měří glykémie pouze 

Odborné akce

Jednání sesterské sekce zahrnulo, stejně jako paralelně probíhající jednání lékařů, přednášky, posterová sdělení i výstavu farmaceutických firem

3×
 fo

to
 K

ar
el

 V
íz

ne
r

Časopis Sestra v diabetologii vychází s podporou Sekce sester České diabetologické spo-
lečnosti a Diabetologické sekce ČAS. Aktuálně je vydáván jako příloha Kazuistik v diabe-
tologii.
Sestra v diabetologii je tradičním mediálním partnerem jednání Sekce sester ČDS v Luhačo-
vicích a stejně jako v minulých letech přináší samostatné suplementum obsahující abstrak-
ta prací (přednášek i posterů) z tohoto setkání. Toto suplementum bylo k dispozici přímo 
v Luhačovicích a je dostupné i nyní pro naše předplatitele. V případě, že jej dosud nemáte 
a máte o něj zájem, rádi Vám jej zdarma zašleme – stačí o něj požádat e-mailem, telefonic-
ky nebo písemně (kontakty naleznete v tiráži časopisu).

jnov



5

2/2010 � SESTRA V DIABETOLOGII

Odborné akce

Kardiodiabetes
Radomíra Pektorová
Centrum pro choroby srdce a cév, Kroměříž

Kardiodiabetes je kombinací diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárního one-
mocnění, respektive ischemické choroby srdeční. Epidemiologická data dokládají 
závažnost a úzkou provázanost těchto dvou nozologických jednotek. V České re-
publice je evidováno kolem 800 000 diabetiků a roční incidence se pohybuje ko-
lem 50 000. Zatímco v nediabetické populaci má kardiovaskulární mortalita klesa-
jící tendenci, u diabetiků je tomu naopak, mortalita diabetiků na kardiovaskulární 
onemocnění je čtyřikrát vyšší než v běžné populaci. 

Makrovaskulární komplikace jsou způsobeny aterosklerotickým postižením tepen, 
jemuž předchází řada klinických a metabolických odchylek označovaných jako me-
tabolický syndrom (inzulínová rezistence, hypertenze, dyslipidémie, centrální obe-
zita, porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus, poruchy hemokoagulace 
a endoteliální dysfuknce). Na jeho vzniku se kromě genetické predispozice podílí 
především civilizační vlivy, jako je nedostatek pohybu, přejídání, stres a kouření. 

Patogeneze aterosklerózy

Za vznikem aterosklerózy stojí v pod-
statě zánětlivý proces cévní stěny. Je-li 
endotel dlouhodoběji traumatizován che-
micky (hypercholesterolémie, hyperglyké-
mie, infekční agens, volné radikály) nebo 
fyzikálně (hypertenze), reaguje v první 
fázi zvýšenou permeabilitou, dochází 
k pronikání zánětlivých buněk do cévní 
stěny, které produkcí zánětlivých medi-
átorů dále zvyšují propustnost endotelu, 
v další fázi dochází k usazování lipidových 
částic a tvorbě ateromu.

Specifika ischemické 
choroby srdeční u diabetiků

Morfologická stavba ateromu u diabeti-
ka má svá specifika. V cévní stěně dochází 
ke zvýšené infiltraci zánětlivých buněk. 
Jimi uvolňované cytokiny brání tvorbě ko-
lagenu, který jinak zpevňuje aterosklero-
tický plát. Ateromy u diabetiků jsou pro-
to častěji nestabilní a snadněji praskají. 
Navíc u nich dochází snadněji k aktivaci 
trombocytů a tím k častější trombóze na 
ruptuře plátu.

Klinické projevy ischemické choroby sr-
deční u diabetiků se liší od jejích projevů 
u nediabetické populace. Pro diabetiky je 
charakteristický výskyt prvních projevů 
v nižších věkových kategoriích, naruše-
ním rovnováhy vasokonstrikce–vasodila-
tace jsou tepny náchylnější ke spasmům, 
časté jsou „němé ischémie“, kdy akutní 
koronární syndrom probíhá bezpřízna-
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0 – 2krát denně. Na otázku, zda používa-
jí výměnné jednotky, odpovědělo pou-
ze 53 % pacientů kladně; 30 % výměnné 
jednotky nepočítá a 15 % je ani počítat 
neumí. Výměnné jednotky tedy nepočítá 
celkem 45 % pacientů.

Obdobné výsledky přinesl i poster „Mo-
derní přístup k edukaci o stravě“ autorů 
Vladimíry Havlové, Jany Maškové, Kate-
řiny Čechové a Alexandry Jirkovské. Au-
toři ověřovali, zda pacienti počítají obsah 
sacharidů v potravinách, a upozornili na 
možnosti, jak obsah sacharidů jednoduše 

zjistit. Sledování ukázalo, že 47 % pacien-
tů sacharidy nepočítá. Z 21 pacientů léče-
ných inzulínovou pumpou 53 % nepočítá 
sacharidy v potravinách ani výměnné sa-
charidové jednotky.

Dnešní moderní způsoby počítání obsa-
hu sacharidů v potravinách jsou dostupné 
veřejnosti a mohou zlepšit kompenzaci 
diabetu. DiaTron je elektronická databá-
ze potravin pro mobilní telefony, která 
umí počítat obsah sacharidů a ostatních 
nutričních hodnot v jídle. Může pacien-
tům pomoci lépe odhadnout množství 

sacharidů v jídle i kalorickou hodnotu 
a lépe tak dodržovat stravovací režim. 
Lze ji využít i pro redukční dietu, proto-
že obsahuje také informace o množství 
tuků a energie.

S některými dalšími pracemi, které za-
zněly na XVI. pracovním dni sester ČDS 
v Luhačovicích, se budete moci seznámit 
v tomto i některých z následujících čísel 
časopisu Sestra v diabetologii.

Kontakt:
vladimira.havlova@ikem.cz

Kardiodiabetes
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kově (v důsledku autonomní neuropatie). 
Pacient se tak často dostává do nemocnice 
až ve stádiu akutního levostranného sel-
hání, což nepříznivě ovlivňuje prognózu 
onemocnění. Aterosklerotické postižení 
koronárních tepen u diabetiků je difuzní 
(obr. č. 1, 2), na rozdíl např. od kuřáků, kdy 
je postižen jen určitý krátký úsek tepny 
(obr. č. 3). To komplikuje intervenční vý-
kony na koronárních tepnách i případné 
revaskularizace. U diabetiků je častější 
výskyt restenóz a vyšší mortalita po re-
vaskularizačních výkonech.

V léčbě ischemické choroby srdeční 
u diabetiků se vedle klasické léčby (inter-
venční výkony, revaskularizace, nitráty, 
antihypertenziva, statiny) klade důraz na 
výbornou kompenzaci diabetu. Nedílnou 
součástí jsou režimová opatření. K tomu-
to účelu máme na našem pracovišti, kte-
ré se specializuje právě na tuto skupinu 
pacientů, vytvořen edukační program. Má 
podobu „seriálu“ o třech na sebe navazu-
jících dílech. Probíhá formou skupinové 
edukace v počtu 4–8 pacientů. V prvním 
díle seznamujeme pacienty s patofyziolo-
gií diabetes mellitus 2. typu, se smyslem 
jednotlivých vyšetření a s jejich cílovými 

hodnotami. Pokračujeme akutními kom-
plikacemi diabetu, jejich příznaky a léč-
bou. Chronické komplikace jsou probrány 
v souvislosti s vyšetřeními cílových orgá-
nů. Z režimových opatření jsou na prvním 
místě hlavní zásady diabetické diety, ne-
gativní vliv stresu na kompenzaci diabetu 
a základy psychohygieny. Pacienti dosta-
nou „recept“ na vhodné formy pohybu, 
intenzitu a frekvenci zátěže a jednoduché 
indikátory její efektivity. 

Druhý díl je věnovaný výživě – jed-
notlivým složkám potravy, jejich dopo-
ručenému poměru, kalorické a nutriční 
hodnotě. Podrobněji se zabýváme jedno-
duchými a složenými sacharidy. Pomáhá-
me pacientům zorientovat se ve výběru 
vhodných potravin. Součástí je také infor-
mace o sacharidových jednotkách a rám-
cový jídelníček pro dietu se 175 g a 225 g 
sacharidů. 

Třetí díl je rozdělen na dvě části. Ob-
sahem první části je kardiodiabetes 
s důrazem na vztah makroangiopatie 
a kompenzace diabetu. Druhá část je vě-
nována diabetické noze. Zahrnuje infor-
mace o nervovém systému, rozdíly ve 
funkci motorických, senzitivních a au-

tonomních nervů a projevy diabetické 
neuropatie. Následují jednotlivé kroky 
preventivních opatření, včetně vhodné-
ho výběru obuvi a návodu ke správnému 
postupu při otevřených poraněních, úra-
zech a plísňových onemocněních nohou. 
Závěrem si každý pacient vyhodnotí do-
tazník rizika diabetické nohy.

Výhodou společných sezení je sdílení 
osobních zkušeností, které podtrhují vě-
rohodnost námi sdělovaných informací 
a společně posilují motivaci. To, že naši 
pacienti motivováni jsou, dokládá pře-
vážná část z nich konkrétními výsledky 
kompenzace diabetu při pravidelných 
kontrolách.

Literatura
Danzing, M. et al. Ischemická choroba srdeč-
ní u diabetiků. Praha: Maxdorf, 2006.
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Ga-
lén a Univerzita Karlova, 2001.
Rybka, J. et al. Diabetologie pro sestry. Pra-
ha: Grada, 2006.

Kontakt:
pektorova@atlas.cz
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Obr. č. 1: Fyziologický koronarogram Obr. č. 2: Difuzní postižení tepen u diabetika Obr. č. 3: Kuřácká stenóza
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Dnes přinášíme poslední díl seriálu, který představil jednotlivé skupiny potra-
vin, jejich přínos pro zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy 
tabulky energetických hodnot vybraných potravin této skupiny. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
X. díl – Konzervovaná, instantní jídla a fast food, pochutiny

Konzervovaná, instantní 
jídla a fast food

Tato skupina potravin zahrnuje velmi 
široký sortiment, v rámci kterého najde-
me mnoho nezdravého, ale samozřejmě 
také potraviny vhodné. Při výběru je dů-
ležité respektovat některá pravidla a číst 
údaje na obalech.

Instantní jídla 

Jejich příprava je rychlá, ale z výživové-
ho hlediska většinou nepředstavují žád-
nou výhru. Vedle řady přídatných látek 
a soli zpravidla obsahují značné množství 
tuku, často s obsahem trans-mastných 
kyselin. Trans-mastné kyseliny jsou vel-
mi rizikové, protože zvyšují jak celkovou 
hladinu cholesterolu, tak LDL-choleste-

rol a snižují hladinu prospěšného HDL-
-cholesterolu. Podle recentních studií se 
také ukazuje, že trans-mastné kyseliny 
přispívají k rozvoji abdominální obezity, 
se všemi jejími zdravotními dopady. Ne-
výhodný je i vysoký glykemický index in-
stantních potravin. 

Instantní potraviny bývají oblíbenou 
volbou na dovolené, ale i tady je možné 
použít vhodnější varianty. Především ná-
kup čerstvé zeleniny a ovoce na trzích 
v zahraničí může být vedle výživového 
profitu i zážitkem, mléčné výrobky a pe-
čivo také nebývají zátěží pro peněženku. 
Teplá jídla během dovolené můžeme ože-
let, stačí popř. polévka, zmíněné zeleni-
nové saláty, ke svačině ovoce doplněné 
jogurtem, kopeček zmrzliny. 

Z nabídky instantních jídel lze doporu-
čit pouze nízkoenergetické vysokoprotei-
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nové produkty, tzv. VLCD (Very Low-Calo-
rie Diet), např. Redita, Modifast, Optifast. 
Tyto výrobky je možné občas využít jako 
náhradu jednoho jídla (např. na dovolené) 
a jsou k zakoupení v lékárně. Pouze v pří-
padech těžké obezity jsou využívány jako 
jediný zdroj výživy, a to výhradně pod lé-
kařským dozorem. 

Jinou otázku představují instantní po-
traviny k přípravě pokrmů – např. pu-
dinkový prášek, knedlíky v prášku atd. 
Zde není co namítat. Konkrétně pudink je 
vhodný i pro diabetiky nebo osoby s nad-
váhou, u kterých nahradí jiné sladkosti.

Oproti tomu je třeba být na pozoru u in-
stantních prášků k přípravě nápojů. Ob-
sahují prakticky pouze cukr, nevýhodou 
jsou také obsažená barviva. Jako u všeho 
ostatního platí, že občasná konzumace 
neuškodí, ale časté používání není na-
místě. Především děti neučme pít sladké 
nápoje, aU instantní nebo jiné. Chuti na 
sladké se přivykne velmi rychle a později 
těžko naučíme pít dítě čistou vodu nebo 
ovocný čaj. 

Konzervované potraviny 

Konzervovaná masa a hotová jídla býva-
jí velmi tučná, proto je vůbec nekupujte. 
Konzervy ale zcela nezatracujte – konzer-
vované fazole, hrách, cizrna, rajčata, steri-
lovaná zelenina, ryby v konzervě apod. by 
měly mít stálé místo ve vaší spíži. 

Nutriční terapie
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Nutriční terapie

Fast food 

Studie jednoznačně prokazují, že sladké 
nápoje a potraviny typu fast food souvi-
sí s nárůstem obezity u adolescentů. Ob-
líbenost fast food je značná, což souvisí 
i s mnoha psychologickými faktory – vel-
kou roli tu hraje příjemné, barevné pro-
středí, možnost soudružnosti s kamarády 
např. při oslavě narozenin, jídlo za odmě-
nu, lákavé dárečky atd.

Základní menu u McDonald’s – ham-
burger, střední hranolky a 500 ml Coca-
-Coly má energetický obsah 2 900 kJ, což 
je více než polovina denního doporučené-
ho energetického příjmu při redukční die-
tě. Je možné si zde vůbec vybrat „zdravé 
jídlo“? Přijatelnou variantou je např. ze-
leninový salát bez dresinku a hamburger. 
Samozřejmě občasná návštěva fast food 
zdraví neohrozí, riziková je však pravidel-
ná konzumace. 

Pochutiny
Ocet, sójová omáčka, worcester, hořčice 

a kečup. To jsou základní kuchyňské pří-
sady, které dodají jídlům tu pravou chuU. 
Jsou ale vhodné i pro hubnutí?

Ocet 

Energetická hodnota je zanedbatelná, 
zato využití při přípravě jídel (zejména 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty – konzervovaná, instantní jídla a fast food

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

polévky instantní

Bramborová (Vitana)  1 578 14,6 10,0 51,0

Francouzská (Maggi) 1 367 6,8 12,0 55,0

Gulášová (Maggi) 2 089 37,0 7,2 35,0

Hrachová (Maggi) 1 414 6,1 17,3 52,5

Hrstková (Nový věk) 1 495 0,8 21,7 60,5

S játrovými knedlíčky (Maggi) 1 464 9,2 16,7 49,3

Slepičí vývar (Vitana) 1 433 8,7 14,0 51,7

Zelňačka (Vitana) 1 580 13,2 11,7 52,1

instantní jídla

Bistro instant guláš s těstovinami (Vitana) 1 467 3,8 11,8 66,2

Kuře na paprice (Maggi) 1 521 6,5 12,8 63,0

Minutka čína (Vitana) 1 368 2,6 6,1 72,9

Omáčka sýrová s těstovinami (Vitana) 1 627 8,8 13,2 63,3

Těstoviny s boloňskou omáčkou (Vitana) 1 639 8,7 16,2 60,8

instantní kaše

Jáhlová kaše 1 541 1,2 12,0 72,2

Ovesná kaše (Nomina) 1 568 1,7 13,2 75,4

Ovesná kaše s broskvemi (Miss Fit – Emco) 1 495 5,7 10,3 66,2

Ovesná kaše s jablky a skořicí (Expres – Emco) 1 654 11,3 9,4 62,3

Rýžová kaše 1 542 0,3 8,3 82,7

ostatní

Bramborák  1 145 1,1 8,0 58,5

Bramborová kaše v prášku 1 417 0,9 7,1 74,3

Bramborové těsto v prášku 1 455 1,1 9,1 74,1

Bujón zeleninový 1 009 16,1 11,4 12,9

Gustin (Dr. Oetker) 1 371 0,1 0,4 80,0

Hotová jíška světlá (Knorr) 569 40,4 6,2 44,7

Houskové knedlíky v prášku 1 433 1,1 10,5 72,6

Křen jablečný 349 2,9 1,1 13,1

Polévkové koření (Maggi) 71 0,0 2,7 1,5

Pudink prášek 362 1,7 2,8 16,0

Svačinka fazolová 697 8,9 5,7 16,0

Svačinka houbová 482 5,1 4,6 12,7

Svačinka provensálská 561 9,7 6,6 5,2

Svačinka tataráček (Sivo) 760 8,7 23,3 2,8

rychlé občerstvení – 1 porce

Big Mac  1 909 22,4 24,2 39,1

Fish Mac 1 559 19,1 14,5 35,7

Hamburger 965 8,4 13,6 24,9

Cheeseburger 1 110 11,5 16,0 24,2

Chef salát 544 3,7 11,6 7,7

McChicken 1 731 17,5 18,8 44,9

Pizza se šunkou 100 g 944 5,2 6,8 37,4

Pizza sýrová (Dr. Oetker) 100 g 1 011 6,2 8,7 37,3

Pizza žampiónová 100 g 965 11,3 6,9 25,3

Shake jahoda (střední) 1 647 10,7 12,0 61,6

Taštička jablečná 920 9,1 2,2 25,8

Zahradní salát 44 0,1 0,7 1,7

slané pochoutky

Arašídové křupky 2 088 23,1 14,2 57,1

Chipsy (Bohemia) 2 213 35,0 6,0 48,0

Popcorn slaný 1 680 8,1 11,1 69,9

Tyčinky 1 584 2,6 13,4 73,4

ochucení salátů) je široké. Ocet se vyrá-
bí v mnoha příchutích (vinný, jablečný, 

červený, balzamikový), takže si můžete 
dopřát různé variace salátů. Zajímavos-
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tí je, že přídavek octa snižuje i výsledný 
glykemický index pokrmu.

Kečup 

Tradiční kečup obsahuje velké množství 
cukru, není tedy pro redukci hmotnosti 
vhodný. Namísto kečupu raději používejte 
sterilovaná rajčata, rajské protlaky, popř. 
fit kečupy se sníženým obsahem cukru. 
Rajčata a rajské protlaky obsahují znač-

né množství antioxidační látky lykopenu, 
proto je využívejte co nejčastěji.

Majonézy

Tradiční majonéza je velmi tučná, ob-
sah tuku ve 100 g dosahuje téměř 80 g. 
Vhodnější variantou jsou proto majonézy 
light nebo ještě lépe doma připravené ná-
hražky majonézy. Příprava je jednoduchá 
– zakysanou smetanu nebo jogurt ochuU-

te solí, pepřem a přidejte nasekanou pe-
trželku nebo cibulku i s natí. Pro zvýraz-
nění chuti můžete použít i lžíci klasické 
majonézy, česnek nebo trochu hořčice či 
kečupu. Doma připravované majonézy 
z oleje a syrových vajec nelze doporučit 
s ohledem na možné riziko alimentár-
ních nákaz.

Slané pochoutky

Chipsy, křupky a další pochoutky jsou 
velmi oblíbené, ale rozhodně nejsou ve 
výživě přínosem. Jejich nevýhoda spo-
čívá především ve vysokém množství 
tuku a tedy i energetické hodnotě. Bý-
vají spojovány se sledováním televize 
nebo čtením, proto si jejich konzumaci 
plně neuvědomujeme a sníme tak znač-
né množství bez výraznějšího uspokoje-
ní z jídla. U dětí mnohdy nahrazují „kla-
sické“ jídlo a přispívají k rozvoji obezity. 
Odnaučit se ujídat tyto pochoutky při 
zmíněných činnostech bývá složité. Pro 
začátek je dobré se pokusit nahradit 
méně vhodné potraviny výhodnějšími 
variantami. Ideální je na proužky na-
krájená zelenina (namísto tyčinek zkus-
te řapíkatý celer, salátovou okurku nebo 
mrkev) nebo na kostičky nakrájené ovoce 
napíchané na párátka.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie
Tab. č. 2: Energetické hodnoty – omáčky, dresinky, pochutiny

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

Farmářský dresink (Hellmann’s) 1 952 50,7 0,6 3,3

Fit kečup (Heinz) 266 0,1 1,2 13,4

Francouzský dresink (Hellmann’s) 2 267 54,6 0,6 13,3

Grilovací omáčka (Heinz) 395 0,1 0,9 22,0

Hořčice plnotučná 560 5,9 7,3 12,6

Chilli omáčka (Heinz) 330 0,1 1,1 17,0

Kari omáčka (Heinz) 1 145 5,9 7,3 12,6

Kečup (Heinz) 432 0,1 0,9 23,9

Majonéza (Hellmann’s) 3 050 78,5 0,9 3,9

Majonéza light (Hellmann’s) 1 697 42,1 0,6 5,7

Mexická omáčka (Heinz) 305 0,1 1,2 16,0

Ocet 172 0,0 0,0 3,5

Pepřová omáčka s kořením (Heinz) 1 260 29,0 1,5 8,8

Sójová omáčka (Heinz) 782 0,1 2,6 43,0

Worcesterová omáčka (Heinz) 375 0,3 0,8 17,8

Středozemní dresink (Hellmann’s) 938 21,3 1,2 6,7

Tatarská omáčka (Hellmann’s) 2 110 51,0 1,1 9,3

Tatarská omáčka light (Hellmann’s) 1 550 36,5 1,0 9,0

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r



10

SESTRA V DIABETOLOGII � 2/2010

Edukace

Certifikovaný kurz pro zdravotnické 
pracovníky v diabetologii

Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2 
1Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci
2Ústav fyziologie LF UP v Olomouci a II. interní klinika FN Olomouc

Kurz pro zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají diabetem, připravuje Lékařská 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc již 9 let. 
V letošním roce byly absolventům certifikovaného kurzu rozdány první certifikáty 
Ministerstva zdravotnictví ČR s přiznanými činnostmi, ke kterým jsou absolventi 
certifikovaného kurzu odborně způsobilí. 

Úvod

V rámci postgraduálního vzdělávání 
v oboru diabetologie se všeobecné sestry 
mohou školit jednak absolvováním speci-
alizačního studia, jednak prostřednictvím 
certifikovaných kurzů. Teoretickou část 
specializačního vzdělávání v diabetolo-
gii pro zdravotnické pracovníky s odbor-
nou způsobilostí v ČR zajišUuje Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, 
praxi FN Brno, FN Hradec Králové a FN 
u sv. Anny v Brně. Další možností post-
graduálního vzdělávání v diabetologii 
jsou certifikované kurzy, jako je poměr-
ně nový „Kurz pro všeobecné sestry v podi-

atrii“, který organizuje IKEM Praha (letos 
druhým rokem), a již desátým rokem po-
řádaný kurz „Základy moderní diagnos-
tiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace 
pacienta a ošetřovatelská péče“, který or-
ganizuje LF UP a FN v Olomouci (přehled 
certifikovaných kurzů je dostupný on-li-
ne na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.
cz/Odbornik/obsah/nelekarska-povolani_
935_3.html).

Výsledky 
LF UP v Olomouci spolu s FN Olomouc 

připravily za organizační podpory FZV UP 
v Olomouci certifikovaný kurz na téma 
„Základy moderní diagnostiky a léčby dia-

betu. Terapeutická edukace pacienta a ošet-
řovatelská péče“. Délka kurzu je od roku 
2005 neměnná – 70 vyučovacích hodin 
(8 dnů). 

Program kurzu byl akreditován Minis-
terstvem zdravotnictví ČR 16. 8. 2007 
(do 31. 8. 2013) pro teoretickou část LF 
UP v Olomouci a pro praktickou část FN 
Olomouc. Pokud se frekventant zúčastní 
celého 70hodinového kurzu a splní teo-
retickou a praktickou zkoušku nad 70 %, 
obdrží certifikát a 42 kreditních bodů. 
Kurz je určen pro zdravotnické pracovní-
ky, kteří se zabývají péčí o osoby s diabe-
tem, tj. pro všeobecné sestry a porodní 
asistentky. 

Akce je také druhým rokem akreditová-
na Českou lékařskou komorou. Naším cí-
lem je, aby se kurzu účastnili lékaři společ-
ně se sestrami jako týmoví partneři.

Garanty kurzu jsou doc. MUDr. Rudolf 
Chlup, CSc., a odb. as. Mgr. Bc. Pavla Kud-
lová, Ph.D. Počet účastníků povolených 
MZ ČR je 25. 

Kurz je rozdělen do 8 modulů – 8 dnů 
(7 sobot a 1 úterý). Každý modul obsahu-
je 10 vyučovacích hodin. V jednotlivých 
modulech se střídají přednášky, cvičení, 
exkurze na odborných pracovištích, de-
monstrace pacientů a individuální cvi-
čení. Specialista z oboru po teoretickém 
výkladu demonstruje na svém pracovišti 
vybrané diagnostické a léčebné výkony 
a odpovídá na dotazy účastníků kurzu. 
Kurz je vždy vybaven kvalitními výu-
kovými materiály. Od loňského roku je 
pro účastníky kurzu připraveno suple-
mentum časopisu Interní medicína pro 
praxi „Racionální přístupy k léčbě osob s 
diabetem“, jehož pořadatelem je doc. Ru-
dolf Chlup.

Kurz je podpořen Diabetickou edukační 
a studijní skupinou (DESG), sekcí Evropské 
asociace pro studium diabetu, která byla 
založena v Ženevě v roce 1979 na zákla-
dě iniciativy Jean-Philippe Assala. Jejími 
cíli je „zlepšit kvalitu života diabetických Obr. č. 1: Doc. Rudolf Chlup se seznamuje s účastníky kurzu
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pacientů vytvářením a vyhodnocováním 
edukačních programů určených k vybudo-
vání nezávislosti  pacienta, zlepšit kvalitu 
metabolické kontroly, zdůraznit důležitost 
prevence a včasného rozpoznání onemocně-
ní a podporovat odpovídající výzkum“. Při 
sledování těchto cílů DESG organizovala 
mnoho workshopů a kongresů a publiko-
vala několik desítek Výukových listů pro po-
skytovatele zdravotnické péče. Doc. Rudolf 

Chlup, stejně jako dr. Pavla Kudlová měli 
tu čest být v minulých letech členy Všeo-
becného výboru DESG a v certifikovaném 
kurzu se snaží při práci s pacienty apliko-
vat moderní edukační metody (hraní rolí, 
metaplán, diskuse, kazuistika).

Náplň kurzu tvoří kapitoly praktické 
diabetologie: 

• Definice a klasifikace, etiopatogene-
ze a výskyt diabetu

• Diabetes mellitus 1. typu
• Substituční léčba inzulínem
• Diabetes mellitus 2. typu
• Komplementární léčba inzulínem
• Perorální antidiabetika
• Léčba diabetu v souvislosti s chirur-

gickým výkonem
• Akutní a pozdní komplikace diabetu
• Těhotenství a diabetes
• Profesionální edukace pacienta
• Programová léčba diabetu
• Moderní principy ošetřovatelské 

péče
• Nové technologie v diabetologii: 

dávkovače inzulínu, inzulínové 
pumpy, glukometry, kontinuální 
monitoring, počítačový hardware 
a software

• Strava diabetika, fyzická zátěž a dia-
betes 

Při zahájení obdrží  účastníci suple-
mentum s probíranými tématy. Na jeho 
zpracování i na výuce se podílelo 20 od-
borníků z FN Olomouc a LF UP v Olomou-
ci (tab. č. 1).

Absolvent certifikovaného kurzu získá-
vá zvláštní odbornou způsobilost v těch-
to činnostech:

• zácvik osob s diabetem a jejich blíz-
kých v obsluze dávkovačů inzulínu, 
v samostatném měření glykémie glu-
kometrem, v základní obsluze inzu-
línové pumpy;

Nový cyklus certifikovaného kurzu „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace pacien-
ta a ošetřovatelská péče“ začíná 11. 9. 2010.
Bližší informace a přihlášku najdete na internetových stránkách: http://www.upol.cz/fakulty/lf/aktuality-lf/ nebo 
http://www.upol.cz/fakulty/fzv/aktuality-fzv/

Obr. č. 3: Neurologická klinika: elektromyografie – demonstrace

Tab. č. 1: Seznam vyučujících

doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D. I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

MUDr. Zdenka Kosatíková III. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

as. MUDr. Jitřenka Venháčová
Miloslava Zajíčková, dětská sestra

Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci

Mgr. Ludmila Chlupová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci

prim. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Klinika anesteziologie a resuscitace FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Věra Hrubá, vrchní sestra

Klinika pracovního lékařství FN a LF UP v Olomouci

prim. MUDr. Pavel Otruba
doc. MUDr. Ivanka Vlachová

Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
as. MUDr. Oldřich Chrapek
MUDr. Juraj Šimičák

Oční klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

MUDr. Marie Černá, Ph.D. Radiologická klinika FN Olomouc

doc. MUDr. Martin Köchler, CSc. Radiologická klinika FN Olomouc a III. LF UK v Praze

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. Ústav fyziologie a II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Josef Bartek, CSc. Ústav lékařské chemie LF UP v Olomouci

as. Mgr. Bc. Pavla Kudlová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci

as. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Edukace
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Obr. č. 2: Ústav ošetřovatelství: obsluha inzulínové pumpy – cvičení
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Obr. č. 4: Klinika pracovního lékařství: Vasotrain 
– demonstrace

Obr. č. 5: Oční klinika: fluorescenční angiografie 
– demonstrace
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a jejich blízkých v ošetřovatelské 
péči;

• provádění orientačního neurolo-
gického vyšetření dolních končetin 
graduovanou ladičkou a monofila-
menty.

Závěr 
Certifikovaný kurz rozšiřuje vědomos-

ti, zlepšuje dovednosti absolventů a při-
spívá k úpravě jejich postojů k problema-
tice osob s diabetem. 

Literatura 
Chlup, R. (ed.) Racionální přístupy k léčbě 
osob s diabetem. Terapeutická edukace ve 
3. miléniu. Interní medicína pro praxi 11, 
Suppl B, 2009.
Kudlová, P. Chlup, R. Certifikovaný kurz pro 
zdravotnické pracovníky v diabetologii. Pos-
ter 1. XVI. pracovní den Sekce sester ČDS při 
46. Diabetologických dnech v Luhačovicích, 
23. duben 2010. Sestra v diabetologii 6, Sup-
pl 1: 5, 2010.

Kontakt:
Pavla.Kudlova@seznam.cz

Edukace
2×

 fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

Vzdělávací akce v roce 2010

• 15. 10. 2010
IV. konference „Diagnóza v ošetřovatelství“ 
Infekce v místě operačního výkonu; Hoje-
ní ran; Diabetologie; Péče o dítě 
KC Palác Charitas
Karlovo náměstí 5, Praha 2

• 3. 12. 2010
V. konference „Soběstačnost, bolest, 
inkontinence“ 
KC Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
Praha 2

Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky (sociální pracovníky ve 
zdravotnictví, agentury domácí péče, všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční 
terapeuty, asistenty ochrany veřejného zdraví, ortoptiky, farmaceutické asistenty, 
fyzioterapeuty, ergoterapeuty).

Podrobné informace a přihlášky:
Promediamotion s. r. o., Na Rozcestí 1434/6, Praha 9
tel.: 777 558 729, e-mail: info@promediamotion.cz
www.promediamotion.cz/vzdelavaci-akce-2009.html

Poplatky:
(platba předem/pro předplatitele časopisu Diagnóza v ošetřovatelství/platba na místě)

• pro jednodenní akci: 300 Kč / 200 Kč / 450 Kč
• pro dvoudenní akci: 600 Kč / 500 Kč / 750 Kč.

vek inzulínu, úprava a edukování akut-
ní hypoglykémie a hyperglykémie;

• příprava pomůcek k péči o diabetic-
kou nohu a edukace osob s diabetem 

• sestavování a edukace osob s dia-
betem v jednoduchém jídelníčku se 
zaměřením na rozdělení sacharidů, 
úprava a edukování prandiálních dá-


